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code எனற முகவரியில கவணலவம்.

பெதிப்புரிமம அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன பதவடர்புமடயவர்கள், 

உலகளளவவிய பபெவதுப் பெயனபெவட்டுக்கு என 

பெதிப்புரிமமச் சேட்டத்துக்கு உட்பெட்டு, தங்கள் 

அமனத்துப் பெதிப்புரிமமகமளயும் 

விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வவக்கத்மதப் பெடிபயடுக்கலவம்; 

சமம்பெடுத்தலவம்; பெகரைலவம்; சவறு வடிவமவக 

மவற்றலவம்; வணிகப் பெயனகளும் அமடயலவம். 

இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல ஏதும் சகவரைத் 

சதமவயிலமல.



***

இது, உலகத் தமிழ் விக்கயூடகச் சேமூகமும் 

( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இமணயக் 

கலவிக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இமணந்த 

கூட்டுமுயற்சியில, பெதிசவற்றிய நூலகளில 

ஒனறு. இக்கூட்டு முயற்சிமயப் பெற்றி, 

https://ta.wikisource.org/s/4kx எனற முகவரியில 

விரிவவகக் கவணலவம்.

Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication
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No Copyright

The person who associated a work with this deed has 

dedicated the work to the public domain by waiving all of 

his or her rights to the work worldwide under copyright 

law including all related and neighboring rights, to the 

extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work 

even for commercial purposes, all without asking 

permission.
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முனனுமரை

சேங்க நூலகளவல பதரியவரும் வரைலவற்றுச் 

பசேயதிகள் பெல. மனனர்கள், புலவர்கள், 

வள்ளலகள், பபெண்மணிகள் பெலமரைப் பெற்றிய 

பசேயதிகமள அவற்றவல அறிந்து பகவள்ளலவம். 

வள்ளலகள் எழுவர் எனற வழக்கு மிகப் 

பெழங்கவல முதல இந்நவட்டில இருந்து வருகறது.

சிறு பெவணவற்றுப் பெமடயில அவர்கள் 

பபெயர்கமள நத்தத்தனவர் பசேவலகறவர். 

புறநவனூற்றுப் பெவடல ஒனறில பபெருஞ் 

சித்திரைனவர் எனனும் புலவரும் அவர்கமளச் 

பசேவலகருர். பினனவல வந்த நிகண்டுகளின 

ஆசிரியர்கள் அவர்கமள வரிமசேயவகத் 

பதவகுத்துச் பசேவலலியிருக்கருர்கள்.



இந்த ஏழு வள்ளலகளின வரைலவறுகமளத் 

பதவடர்ச்சியவகச் பசேவலலும் நூல எதும் 

இலமலயவயினும், சேங்கநூலகளில கமடக்கும் 

குறிப்புக்கமளக் பகவண்டு ஒருவவறு அவற்மற 

உணர்ந்து பகவள்ளலவம். சில வள்ளலகளின 

வவழ்க்மகயில நடந்த பெல நிகழ்ச்சிகள் 

புலனவகனறன; சவறு சிலர் வவழ்க்மகயின 

விரிவு அந்த அளவுக்குத் பதரியவிலமல.

பெமழய நூலகளில உள்ள குறிப்புக்கமளக் 

பகவண்டு ஒருவவறு நிகழ்ச்சிகமளத் 

பதவடர்புபெடுத்தி, ஏழு வள்ளலகளின 

வரைலவறுகமளயும் இந்தச் சிறுநூலில 

எழுதியிருக்கசறன. தமிழ்நவட்டுச் சிறுவர்களும் 



சிறுமியரும் இவற்மறப் பெடித்துப் பெயன 

பபெறக்கூடும் எனபெது என எண்ணம்.

கவந்த மமல :
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ஏழு வள்ளலகள்

ஏழு எனற கணக்மகக் பகவண்ட பபெவருள்கள் 

பெலவற்மறப் பெற்றி நவம் சகள்விப் பெடுகசறவம். 

கீழ் உலகம் ஏழு, சமல உலகம் ஏழு எனறு ஒரு 

கணக்கு உண்டு. ஏழு முனிவர்கள் எனறு 

சசேர்த்துச் பசேவலவது ஒரு வழக்கம். ஏழு தீவுகள் 

எனபெது ஒரு வமகயவன கணக்கு. ஏழு சுரைங்கள் 

சேங்கீத உலகத்துக் கணக்கு. வவரைத்தில ஏழு 

நவட்கள் உண்டு எனபெமத உலகல உள்ள 

எலசலவருசம அறிவவர்கள்.

தமிழ் இலக்கயங்கமளப் பெடித்தவர்களுக்கு ஏழு 

வள்ளலகள் எனறவல நனறவகத் பதரியும், 

அவர்கள் மிகப் பெமழய கவலத்தில 

வவழ்ந்தவர்கள். ஒவ்பவவருவரும் 



ஒவ்சவவரிடத்தில வவழ்ந்தவர். அவர்களிடம் 

சவறு நலல குணங்கள் பெல இருந்தவலும், 

பிறருக்குப் பபெவருமள அளித்து இனபுறும் 

பெண்பிசல அவர்கள் சிறந்திருந்தவர்கள். தம்மம 

அணுகனவர்களுக்கு சவண்டியமதக் 

குறிப்பெறிந்து மனம் உவந்து வழங்குபெவர்கமள 

வள்ளல எனறு கூறுவவர்கள். அவர்கள் தமட 

சிறிதும் இலலவமல பகவடுப்பெதனவல 

பபெவருமளப் பபெறுகறவர்கள் இனபெம் 

அமடந்தவர்கள்; பகவடுத்த வள்ளலகளும் 

பகவடுப்பெதனவல இனபெத்மத அமடந் தவர்கள். 

ஒரு நவள் யவருக்கும் எதுவும் பகவடுக்க 

முடியவதபெடி சநர்ந்துவிட்டவல அனறு 

அவர்களுக்கு உள்ளமும் உடம்பும் வவடும் ஏசதவ

சநவய வந்தவர் கமளப் சபெவல இருப்பெவர்கள்.



பகவடுக்கும் வள்ளலகளிடம் இமசேயிசல வலல 

பெவணர்கள் வந்து இமசே பெவடிப் பெரிசு 

பபெறுவவர்கள். கூத்தர்கள் அணுகக் கூத்தவடி 

மகழ்வித்துப் பெல பபெவருள்கமளப் 

பபெறுவவர்கள். பெவட்டுப் பெவடியும் ஆடியும் 

தம்முமடய கமலத் திறமமமயக் கவட்டும் 

பபெண்களவகய விறலியர்களும் பெரிசு 

பபெறுவதுண்டு. தடவரி எனற சதவல கருவிமய 

வவசித்துப் பெரிசு பபெறும் பபெவருநர் எனற 

கமலஞர்களும் உண்டு. இவர்கசளயனறி 

வறுமமயவல வருந்துசவவரும் பிணியவல 

துனபுறுசவவரும் கண்கவது இலலவமமயவல 

உமழத்து வவழ முடியவதவர்களும் 

சவண்டியவற்மறப் பபெற்றுச் பசேலவவர்கள். 

புலவர்கள் பெவடிப் பெரிசில பபெறுவவர்கள். 

இத்தமன சபெர்களுக்கும் பெண்டமும் பபெவருளும் 

தந்து அவர்கள் துனபெத்மதப் சபெவக்கும் உயர்ந்த 



பெண்மபெ வள்ளலகளிடம் கவணலவம். இவ்வளவு 

சபெரும் தவம் பபெற்ற நனமமமய எண்ணி 

மனமவரை வள்ளலகமள வவழ்த்துவவர்கள். 

அவர்கள் பபெற்ற பபெவருள்களும், அவர்கள் கூறிய

வவழ்த்துக்களும் பநடுநவள் நிற்பெமவ அலல. 

அவர்கள் எவ்வளவுதவன மனமுருக 

வவழ்த்தினவலும் அது அப்சபெவசத கவற்சறவசட 

சபெவயவிடும்; அவர்கள் பபெற்ற பெண்டசமவ 

பபெவருசளவ சில நவட்கள் அவர்களுக்குப் 

பெயனபெடும்; பிறகு பசேலவவகவிடும். ஆகசவ 

அந்த வள்ளலகமளசயவ அவர்களவல நலம் 

பபெற்றவர்கமளசயவ உலகம் சிலகவலம் 

நிமனத்திருக்கும். அவர்கள் மமறந்தவுடன 

அவர்கள் நிமனவும் மறந்துசபெவகும். இவ்வவறு 

ஆகவமல பிறருக்கு அளிப்பெதிசல இனபெங் கண்ட

பபெருமக்கமள உலகம் எனறும் எண்ணி 

வவழ்த்தும்பெடி பசேயதவர்கள் புலவர்கள். 



வள்ளலகளிடம் நலம் பபெற்றவர்கள் பெல 

வமகயினரைவக இருந்தவலும், மற்றவர்கள் 

யவவரும் தம்முமடய வவழ்த்மதயும் 

நனறியறிமவயும் சில கவலம் சிலர் கவதில 

சபெவட்டிருப்பெவர்கள். புலவர்கசளவ 

வள்ளலகளின சிறப்மபெயும் அவர்கள் 

பசேயலகமளயும் விரிவவகப் பெல பசேயயுட்களில 

அமமத்துப் பெவரைவட்டினவர்கள். அதனவல அந்த 

வள்ளலகள் மமறந்தவலும், அவர்களவல நலம் 

பபெற்ற மக்கள் மமறந்தவலும், அவர்கள் பபெற்ற 

பபெவருள்கள் அழிந்தவலும் வள்ளலகளின புகழ் 

மவயவதிலமல. புலவர்களுக்கு ஈந்த ஈமக 

வள்ளலகளின பபெயமரை மங்கவமல 

மவத்திருக்கறது. அவர்களின வரைலவற்மறப் 

புலப்பெடுத்தும் பெவடலகள் இலக்கயமவக வழங்க

வருகனறன.



இரைண்டவயிரைம் ஆண்டுகளுக்கு முன 

தமிழ்நவட்டில வவழ்ந்திருந்த மக்கமளப் பெற்றிய 

பசேயதிகமள அந்தக் கவலத்தில உண்டவன 

நூலகள் நமக்குத் பதரிவிக்கனறன. அந்த 

நூலகமள இப்சபெவது சேங்க நூலகள் எனறு 

பபெயரிட்டு வழங்குகசறவம். மதுமரையில 

பெவண்டிய மனனர்களின ஆதரைவு பபெற்றுப் பெல 

புலவர்கள் ஒனறுகூடித் தமிழ் ஆரைவயச்சி 

பசேயதவர்கள். புதிய நூலகமள இயற்றினவர்கள். 

தமிழ் நவட்டில யவசரைனும் புதிய நூல 

இயற்றினவல அந்தப் புலவர்களிடம் வந்து 

கவட்டி நனறவக இருந்தவல மதிப்புப் 

பபெற்றவர்கள். இத்தமகய பசேயலகமளப் 

புலவர்கள் கூடிச் பசேயத இடசம தமிழ்ச் சேங்கம். 

பெல நூறு ஆண்டுகள் பதவடர்ந்து சேங்கம் நடந்து 

வந்தது. அந்தக் கவலத்தில வவழ்ந்த புலவர்கள் 

பெவடிய பெவடலகள் யவவும் இப்சபெவது 



கமடக்கவிலமல. கமடத்தவற்மற பயலலவம் 

பிற்கவலத்தில வந்த மனனர்கள், புலவர்கமளக் 

பகவண்டு சசேர்த்து ஒழுங்குபெடுத்தச் பசேயதவர்கள். 

புலவர்கள் பதவகுத்ததளவல அந்தப் பெவடலகளின 

கூட்டத்மதத் பதவமக எனறு பசேவனனர்கள். 

பெவட்டின வமகமயக் பகவண்டும், பபெவருமளக் 

பகவண்டும், அளமவக் பகவண்டும் சில சில 

நூலகளவகப் பிரித்தவர்கள். அவற்றில 

பெத்துப்பெவட்டு எனபெது ஒனறு. அந்தத் பதவமக 

நூலில பெத்து நீண்ட பெவடலகள் இருக்கனறன. 

அதசனவடு எட்டு சவறு நூலகள் உள்ளன. 

அவற்மற எட்டுத் பதவமக எனபெவர்கள். 

ஒவ்பவவரு பதவமகயும் பெல பெவடலகள் சசேர்ந்த 

பதவகுதி. நற்றிமண, குறுந்பதவமக, ஐங்குறுநூறு,

பெதிற்றுப் பெத்து, பெரிபெவடல, கலித்பதவமக, 

அகநவனூறு, புறநவனூறு எனற எட்டும் 

எட்டுத்பதவமகயவகும்.



அந்த நூலகளில நூற்றுக்கணக்கவன புலவர்களின 

பெவடலகள் இருக்கனறன. எத்தமனசயவ 

பகவமடயவளிகளின வரைலவற்றுக் குறிப்புகள் 

இருக்கனறன. பெல மனனர்கள், வீரைர்கள், 

பபெரியவர்கள் முதலியவர்கமளப் பெற்றிய 

பசேயதிகமளயும் அறிந்துபகவள்ள முடிகறது.

பகவமடயவளிகள் பெலமரைப் புலவர்கள் 

பெவடியிருக்கறவர்கள். யவவருசம 

வள்ளலகளவனலும் அவர்களுக்குள் ஏழு சபெமரை 

மிகச் சிறந்த வள்ளலகள் எனறு 

பெவரைவட்டியிருக்கருர்கள். அதனவல ஏழு 

வள்ளலகள். எனறு ஒரு கணக்சக 

ஏற்பெட்டுவிட்டது.

பெவரி, சபெகன, அதிகமவன, கவரி, ஓரி, ஆய, நள்ளி 

எனற ஏழு சபெர்கமளயும் எழு பபெரு வள்ளலகள் 



எனறு புலவர்கள் சபெவற்றுகறவர்கள். இவர்கள் 

தமிழ்நவட்டில இரைண்டவயிரைம் ஆண்டுகளுக்கு 

முன வவழ்ந்து புகழ் பபெற்றவர்கள். இவர்கள் 

யவவரும் சிறிய நவடுகளுக்குத் தமலவர்களவக 

இருந்தவர்கள்; குறுநில மனனர்கள்; சில 

கவலத்துக்கு முனவமரையில சேமீனதவர்கள் எனறு 

பெலர் இருந்தவர்கசள, அவர்கமளப் 

சபெவனறவர்கள். சசேரை சசேவழ பெவண்டியர்கள் 

எனனும் மூனறு அரைசேர்களும் முடிமய அணியும் 

பபெரிய மனனர்கள். அவர்கமள முடியுமட 

மனனர்கள் எனறு பசேவலவது வழக்கம். 

அவர்களின கீழ்ப் பெல சிறு அரைசேர்களும் நவட்டுத் 

தமலவர்களும் அங்கங்சக இருந்தவர்கள்; 

தனியவகவும் இருந்தவர்கள். குறுநில மனனர்கள், 

சவளிர் எனறு அவர்கமளச் பசேவலவவர்கள். ஏழு 

வள்ளலகளும் அத்தமகய சிறிய தமலவர்கசள. 

அவர்களுமடய ஆட்சியில பபெரிய நவடுகள் 



இருக்கவிலமல; ஆனவலும் தம்முமடய 

பகவமடயினவல அவர்கள் புலவர்கள் 

உள்ளத்மதக் கவர்ந்தவர்கள். பெல பபெரிய 

மனனர்களும் சேக்கரைவர்த்திகளும் பபெறவத பபெரும்

புகமழ அவர்கள் அமடந்திருக்கறவர்கள்.

அவர்கள் வரைலவற்மற நவம் பதரிந்துபகவள்வது 

இனறியமமயவதது. தம் நலனுக்கவக வவழவமல 

பிறருக்கு நலம் பசேயவதற்கவக வவழ்ந்த 

பபெருமக்கமளக் கடவுளுக்கு ஒப்பெவக மதிப்பெது 

தமிழ்நவடு. ஆதலின அந்த வள்ளலகளுமடய 

புகழ்க்குரிய பசேயலகமளத் 

பதரிந்துபகவள்வதனவல நவம் பபெருமம 

அமடயலவம். இனி ஒவ்பவவருவரைவக நவம் 

பதரிந்துபகவள்ளலவம்.



பெவரி

இரைவமநவதபுரைம் மவவட்டத்தில திருப்புத்துரைர் 

எனற ஊர் இருக்கறது. அங்கருந்து சில மமல 

தூரைத்தில பிரைவனமமல எனற மமலயும் அந்தப் 

பபெயசரைவடு ஓர் ஊரும் உள்ளன. சேங்க கவலத்தில, 

அந்த மமலக்குப் பெறம்பு மமல எனற பபெயர் 

வழங்கவந்தது. அங்சகதவன பெவரி எனனும் 

வள்ளல வவழ்ந்துவந்தவன.

பெவரி சிறிய நவடு ஒனறுக்குத் தமலவன. சவளிர் 

பெலர் அக்கவலத்சத அங்கங்சக இருந்தவர்கள். 

அவருள் ஒருவன அவன. அவனுமடய 

ஆட்சிக்கு உட்பெட்ட நவட்டுக்குப் பெறம்பு நவடு 

எனறு பபெயர். பெறம்பு மமலமய நடுசவ 

உமடயதவக விளங்கயமமயவல நவட்டுக்கும் 



பெறம்பு எனறு பபெயர் அமமந்தது. அந்த நவட்டில 

முந்நூறு ஊர்கள் இருந்தன.

அந்தக் கவலத்தில பெறம்பு மமல நலல 

வளமுமடயதவக இருந்தது. எங்சக பெவர்த்தவலும் 

மரைங்கள் அடர்ந்திருந்தன. பெலவமரைங்கள் 

குமலகுமலயவகப் பெழங்களுடன நினறன. 

மரைத்துக்கு மரைம் சதன கூடுகள் அமட அமடயவக 

இருந்தன. மமலப்பெவமறகளிலும் பபெரிய பபெரிய

சதனிருலகள் சதமன ஊற்றுப்சபெவல ஒழுக 

விட்டுக்பகவண்டு பெரைந்திருந்தன. வண்ணவண்ண

மலர்கள் கவணக் கவண இனியனவவய 

மலர்ந்திருந்தன. மமலப் பெவமறகளில 

அருகருசக பெல சுமனகள் பதளிந்த நீசரைவடு 

விளங்கன. மமலவளம் சிறந்திருந்த பெறம்பு 

மமலயில ஓரிடத்தில பெவரி சிறிய 

அரைண்மமனமயக் கட்டிக்பகவண்டிருந்தவன. 



சவறு ஓரிடத்தில சிவபபெருமவனுக்குரிய 

சகவயில இருந்தது.

பெவரிசவள் வீரைத்திசல சிறந்தவன; பெண்பிசல 

நிமறந்தவன; தமிழ்ப் பெவவின நயம் சதர்வதில 

பபெரியவன; எலலவவற்றிற்கும் சமலவகக் 

பகவமடயிசல இமணயற்றவன. பெவரி 

எனறவுடன முதலில அவனுமடய ஆட்சி 

நிமனவுக்கு வருவதிலமல; அவன வீரைம் 

நிமனவுக்கு வருவதிலமல; அவனுமடய 

வள்ளனமமசய மக்களின உள்ளத்திசல 

சதவனறியது.

எத்தமனசயவ புலவர்கள் அவனிடம் வந்து வந்து

அவனுமடய உபெசேவரைத்மதயும் விருந்மதயும் 

பபெற்று அளவளவவினர்கள்; அவனுடன இருந்து 

தமிழ் நூலகளின நயத்மத நுகர்ந்தவர்கள்; 



அவனுமடய சிறப்மபெப் புதிய பெவடலகளவல 

பெவடினர்கள்; விமட பபெற்றுச் பசேலலும்சபெவது 

மன நிமறமவயும், உவமகமயயும், 

நனறியறிமவயும், பெலவமகப் பெரிசிலகமளயும் 

தவங்கச் பசேனறவர்கள். புலவர்களுக்கு அவன 

உணவு தருவவன; உமட தருவவன; பபெவருள் 

தருவவன. ஒர் ஊர் முழுவமதயும் புலவருக்கு 

அளித்து அதில வருகனற வருவவமய 

நுகரும்பெடி பசேயவவன.

யவசரைனும் புதிய புலவர் ஒருவருமடய பெழக்கம் 

அவனுக்குக் கமடத்தவல அமதப் பபெரும் 

சபெருகக் கருதி இனபுற்றவன; ஏசதவ புதிய 

நவட்மடப் பபெற்றவமனப் சபெவனற களிப்மபெ 

அமடந்தவன.



மதுமரை மவநகர்ச் சேங்கத்தில தமலமமப் 

புலவரைவகக் கபிலர் விளங்கன கவலம் அது. 

பெவரிசவளுக்கு அவருமடய பெழக்கம் சவண்டும் 

எனற ஆவல உண்டவயிற்று. பெவண்டியனவல 

சிறப்புப் பபெற்று விளங்கும் பபெரும் புலவரைவகய 

அவர் தனமன நவடிவருவவர் எனறு 

எதிர் பெவர்ப்பெது சபெமதமம எனறு எண்ணினவன 

பெவரி. ஆகசவ தக்க அறிஞர் ஒருவமரை மதுமரைக்கு 

அனுப்பிக் கபிலமரைக் கவணச் பசேயதவன. கண்டு, 

அவமரைச் சேந்தித்து இனபுறசவண்டும் எனறு 

தனக்கு இருக்கும் ஆர்வத்மதத் பதரிவித்து, 

பெறம்பு மமலக்கு வரைசவண்டும் எனறு 

அமழக்கச் பசேவனனவன. பசேனறவர் கபிலரிடம் 

பெணிவவன பசேவற்கமளக் கூறிப் பெவரியினுமடய 

ஆர்வத்மதத் பதரிவித்தவர். கபிலர் வருவதவகச் 

பசேவலலி அனுப்பினர். அப்பெடிசய பசேனறவர்.



பெவரிசவள் கபிலருக்கு மிகச் சிறந்த முமறயில 

வரைசவற்பு அளித்தவன. கபிலமரைக் கடவுளவகசவ 

எண்ணி வழிபெட்டவன. அவனுமடய சபெரைனமபெ 

அறிந்த கபிலர் மனம் உருகனர். அடிக்கடி 

அங்சக வந்தவர். இருவருக்குமிமடசய இருந்த 

அனபு சிறந்த நட்பெவக உருவவயிற்று. அதன 

பெயனவகக் கபிலர் மதுமரைமய விட்டுவிட்டுப் 

பெறம்பு மமலக்சக வந்து விட்டவர். பெவரிக்குத் 

துமணவரைவகவும், ஆசிரியரைவகவும், அமவக்களப் 

புலவரைவகவும் விளங்கலவனர்.

பெவரிவள்ளலின உயர்ந்த பெண்புகளில ஈடுபெட்டவர்

புலவர். அவனுமடய பகவமடத்திறத்மதக் 

கண்டு வியப்பெமடந்தவர். அவனுமடய 

குணங்கமள அருமமயவன பெவடலகளவல 

பெவரைவட்டினர்.



பெறம்பு நவட்டில அடர்ந்த கவடுகளும் இருந்தன. 

பெவரிசவள் அவ்வப்சபெவது தன நவட்டு மக்கமளக் 

கண்டு அளவளவவி விட்டு வருவவன. 

மமலயினசமல உள்ள மமலவளத்மதக் கண்டு 

மகழ்வது சபெவலசவ கீசழ உள்ள கவட்டு 

வளத்மதயும் கண்டு களிப்பெவன.

ஒருநவள் கவடு அடர்ந்த ஓரிடத்திற்குச் பசேனறவன 

பெவரி. கவட்டினிமடசய சதர் பசேலலுதற்கு 

ஏற்ற வழிகள் இருந்தன. அனறு அவன சதரிசல 

தவன பசேனறவன. சதர்ப்பெவகன அமத ஓட்டிச் 

பசேனறவன. பெல இடங்கமளப் பெவர்த்துவிட்டு 

மீண்டு வந்தவன, அப்சபெவது பிற்பெகல சவமள, 

கதிரைவன சமல திமசேயில இறங்கக் 

பகவண்டிருந்தவன. பெறம்பு மமலயின 

அடிவவரைத்மத சநவக்கத் சதர் சபெவயக் 

பகவண்டிருந்தது. அப்சபெவது திடீபரைனறு அந்த 



வள்ளல, “சதமரை நிறுத்து” எனறு கூவினவன. 

இரு பெக்கங்களிலும் உள்ள இயற்மக வளத்மத 

அவன பெவர்த்துக் பகவண்சட வந்தவன; ஆதலின 

சதர் பமலலத்தவன சபெவயக்பகவண்டிருந்தது. 

இப்சபெவது, சதமரை நிறுத்து. எனறு அவன 

பசேவலலசவ பெவகன நிறுத்தினவன.

பெவரிவள்ளல சதரிலிருந்து இறங்கனவன. அங்சக 

அருகல ஒரு முலமலக்பகவடி வளர்ந்திருந்தது; 

இளங்பகவடியவக இருந்தது. நிமறய அரும்பு 

பகவத்துக் பகவத்தவக விளங்கயது. மவமல சநரைம் 

வந்தவல அத்தன அரும்புகளும் மலர்ந்து 

மணக்கும். தளதளபவனறு வளர்ந்திருந்தது 

முலமலக்பகவடி. ஆனவல அது பெற்றுக்சகவடு 

ஒனறும் இலலவமல கவற்றில அமசேந்து 

பகவண்டிருந்தது. தளர்நமட பெழகும் குழந்மத 

தட்டுத் தடுமவறி வந்து கீசழ விழும் நிமலயில 



இருப்பெதுசபெவல அது தளர்ந்து ஆடியது. குருடன 

ஒருவன கவல தளர்ந்து எமதசயனும் பெற்றிக் 

பகவள்வதற்கவக நவலு புறமும் பவறும் 

பவளிமயக் மகயவல துழவவுவது சபெவல அது 

அமசேந்தது. பமலலிய கவற்றில அது திருப்பித் 

திருப்பி அமசேந்தது. சிறிது கவற்றுப் பெலமவக 

அடித்தவல சபெவதும்; அது ஒடிந்து விழுந்துவிடு 

பமனறு சதவனறியது. அது அங்கும் இங்கும் 

அமசேகறமதப் பெவர்த்தவல, வழியில 

சபெவகறவர்கமள “எனக்கு ஒரு பெற்றுக்சகவடு 

தரைமவட்டீர்களவ?” எனறு சகட்பெது சபெவல 

இருந்தது.

பகவழு பகவம்பு இலலவமல அந்தக் பகவடி 

தளர்வமதக் கண்டவன பெவரி. மக்கள் 

வறுமமயினசலவ பெசியினுசலவ பிணியினவசலவ 

தளர்வமதக் கண்டவல அவன மனம் 



பபெவறுப்பெதிலமல; உடசன உதவி பசேயய 

முற்பெடுவவன. பிறகு பெவர்த்துக் பகவள்ளலவம் 

எனனும் இயலசபெ அவனிடம் இலமல. மகயில

எது கமடத்தவலும் அமத அப்சபெவசத 

பகவடுத்துவிடும் சவகம் உமடயவன. 

மக்களிடம் மவத்திரைமவ இந்த அனபு? 

விலங்கனங்கள் துனபுற்றவலும், பெறமவகள் 

வருந்தினவலும் அவன சும்மவ இருப்பெதிலமல. 

அவற்றின வருத்தத்மதப் சபெவக்க ஏதவவது 

பசேயய முற்பெடுவவன. அவன உள்ளம் 

கருமணமயமவனது.

அத்தமகயவன கண்ணில பெற்றுக் சகவடினறிப் 

பெமத பெமதத்து நிற்கும் முலமலக் பகவடிபெட்டது.

அது இயங்கவது; வவய சபெசேவது. ஆனவலும் உயிர்க்

கூட்டங்களில ஒனறு; ஓரைறிவுமடய உயிர் அது. 

எலலவ உயிர்களுக்கும் கருமண கவட்டும் 



பெவரியின உள்ளம் அந்த உயிமரைக் கண்டும் 

இரைங்கயது. அதன தளர்ச்சி கண்டு மனம் 

பநகழ்ந்தவன. அதமனப் பெடரைவிடப் பெக்கத்தில 

மரைம் இலமல. இருந்தவல அதுசவ பெற்றிக் 

பகவண்டிருக்குசம! யவசரைனும் உழவனவக 

இருந்தவல எங்கவவது சபெவய ஒரு மூங்கமலத் 

சதடிக் பகவணர்ந்து நட்டு அந்தக் பகவடி பெடரைச் 

பசேயவவன. பெவரிக்கு அந்த சயவசேமன 

சதவனறவிலமல. முலமலக் பகவடியின 

தளர்ச்சிமய உடசன சபெவக்க சவண்டும். எனன 

பசேயவது? இப்சபெவது அவனும் அந்தக் 

பகவடிமயப் சபெவலப் 

பெமதபெமதத்தவன. பெளிச்பசேனறு அவனுக்கு ஒரு 

சயவசேமன சதவனறியது. பெவகமன அமழத்துத் 

சதர்க் குதிமரைகமள அவிழ்த்து ஓட்டிவிடச் 

பசேவனனவன. பிறகு சதமரை இழுத்து அந்தக் 

பகவடிக்கருகல பகவண்டு வந்து நிறுத்தச் 



பசேவனனவன; தவனும் ஒரு மக பகவடுத்தவன. 

அருகல நினற சதரினசமல அந்தப் 

பூங்பகவடிமய எடுத்துவிட்டவன. அப்சபெவது 

அவனுக்கு உண்டவன இனபெத்மத எப்பெடிச் 

பசேவலவது?

பெவரிக்கு இந்தச் சிறிய பகவடிக்குத் 

சதமரைப்பெற்றுக் சகவடவக மவக்கலவமவ எனற 

எண்ணசம சதவனறவிலமல. அந்தக் பகவடியின 

தளர்ச்சி ஒனசற அவன கண்ணிலும் கருத்திலும் 

நினறது. அருகல எது இருந் தவலும் 

பெற்றுக்சகவடவக நிறுத்த சவண்டும். எனற 

எண்ணசம முன நினறது. சதர் இலலவவிட்டவல, 

அவசன அங்சக நினறிருப்பெவன!

பெவரி அவ்விடத்மத விட்டு நகர்ந்தவன. முலமல 

பெற்றுக்சகவடு பபெற்றுப் பெடர்ந்த அழமகத் 



திரும்பித் திரும்பிப் பெவர்த்துக் பகவண்சட 

நடந்தவன. அந்த வள்ளலின சீரிய பெண்மபெ 

எண்ணி எண்ணி அவனுடன நடந்து 

பகவண்டிருந்தவன சதர்ப் பெவகன. குதிமரைகசளவ 

சநசரை பெறம்புமமலயின அடிவவரைத்மத நவடிச் 

பசேனறன.



அங்சக இருந்த குடிமக்கள் குதிமரைகமள 

மவத்திரைம் கண்டவர்கள். பெவரியின சதர் எனன 



ஆயிற்று, அவன எனன ஆணவன எனற 

சகள்விகள் எழுந்தன. அவர்கள் எனன 

நிகழ்ந்தபதனறு அறிந்துபகவள்ளப் புறப்பெட்டு 

வந்தசபெவது இமட வழியிசல பெவரிமயயும் 

பெவகமனயும் சேந்தித்தவர்கள். பெவகன வவயிலவகப் 

பெவரியின பசேயமல அறிந்து வியந்தவர்கள்; 

உள்ளம் பநகழ்ந்தவர்கள். முலமலக் பகவடி 

இருந்த இடம் பசேனறு ஒரு பெந்தமல அமமத்து 

அமதப் பெடரைவிட்டுத் சதமரை இழுத்து வந்தனர் 

சிலர்.

கவட்டுக்கு நடுசவ பெவரியின உள்ளத்மதக் 

கனிவித்த முலமலக் பகவடி, சவறு எதற்கும் 

இலலவத சிறப்புடன பெந்தலில பெடர்ந்தது. பெவரி 

முலமலக்குத் சதர் பகவடுத்தவன எனற 

வியப்புக்குரிய பசேயதி தமிழுலகம் முழுவதும் 

பெடர்ந்தது. புலவர்கள் புகழ்ந்தனர்; மனனர்கள் 



பெவரைவட்டினர்கள். அனறு முதல ‘முலமலக்குத் 

சதர் அளித்த வள்ளல’ எனறு யவவரும் பெவரிமய 

வழங்கலவனவர்கள்.

பெவரிக்கு இரைண்டு பபெண்கள் இருந்தவர்கள். 

அழகும் அறிவும் நிரைம்பின அவர்களுக்குக் 

கபிலர் தமிழறிவு ஊட்டினவர். பெவரியினிடம் வந்த

புலவர்கள் அவ்விருவருமடய அறிமவயும் 

கண்டு வியந்தவர்கள். அவர்கள் சபெவகும் 

இடங்களிபலலலவம் பெவரியின புகசழவடு 

அவனுமடய பபெண்களின புகமழயும் 

பெரைப்பினவர்கள். பெவண்டிய மனனனுக்குப் பெவரி 

மகளிரின பபெருமம பதரிந்தது. அவர்கமள 

மணந்துபகவண்டவல பெவரியின உறவும் 

கமடக்கும் எனறு எண்ணினவன. அவனுக்கு 

முனசபெ மணமவகயிருந்தது; பெட்டத்தரைசி ஒருத்தி 

இருந்தவள். பெல பபெண்கமள மணப்பெது 



மனனர்களின வழக்கமவக இருந்ததவல 

அவனுக்குப் பெவரி மகளிரினசமல விருப்பெம் 

உண்டவயிற்று.

அவன பெவரிக்கு ஓமல சபெவக்கனவன. இரு 

பபெண்கமளயும் தனக்கு மணம் புரிவிக்க 

சவண்டுபமனறு ஓமல கூறியது. பெவரி அமதக் 

கண்டவுடன சினந்தவன. அவன மகளிரைவகய 

அங்கமவ சேங்கமவ எனனும் இருவரும், “அரைசேர் 

அந்தப்புரைத்தில நூறு சபெசரைவடு சசேர்ந்து நவங்கள் 

வவழ விரும்பெவிலமல” எனறு பதரிவித்தவர்கள். 

வந்த தூதுவன மறுப்புடன மீண்டு பசேனறவன.

பெவரியின புகமழக் சகட்டுப் பபெவறவமம 

அமடந்திருந்தவன பெவண்டியன. ஆகசவ அவன 

தன மகமள மணம் பசேயது தரை மறுத்தமதசய 

கவரைணமவக மவத்துக்பகவண்டு அவசனவடு 



சபெவர் பதவடுக்க எண்ணினவன. இந்தச் பசேயதி 

சசேவழனுக்கும் சசேரைனுக்கும் எட்டியது. 

அவர்களும் பெவரியின சமனமமமய உணர்ந்து 

பபெவறவமம பகவண்டவர்கசள. அவர்களுக்கும் 

பெவரிமய அடக்கவிட சவண்டும் எனற எண்ணம்

உண்டவயிற்று. கவரைணம் இலலவமல அவன சமல

சபெவர் பதவடுக்கலவமவ? பெவண்டியன பசேயத 

கவரியத்மதசய அவர்கள் பசேயதவர்கள். 

தனித்தனிசய பெவரியின மகளிமரை மணக்க 

சவண்டுபமனறு தூது விட்டவர்கள்; மறுப்சபெ 

விமடயவக வந்தது.

பெவரிமய பவலலசவண்டும் எனற கருத்துத் 

தமிழ் நவட்டில முடியுமட சவந்தர்களவக 

விளங்கய மூவருக்கும் உண்டவகவிட்டது. 

அவர்கள் ஒனறுகூடி அவசனவடு சபெவர் பசேயயத் 



தமக்குள் ஆசலவசேமன பசேயதவர்கள்; சபெவர் முரைசு 

பகவட்டினவர்கள்.

பெவரி தன பெமடவீரைர்கமள பயலலவம் ஒனறு 

கூட்டினவன. நவட்டிலுள்ள ஆடவர்களில 

வலிமமயும் கவமளப் பெருவமும் உமடயவர்கள் 

பெமடயில சசேர்ந்தவர்கள். நவடு முழுவமதயும் 

கவப்பெமதவிடப் பெறம்பு மமலமயக் 

கவப்பெவற்றுவது எளிது எனறு சதவனறியது. 

ஆகசவ பெமட முழுவமதயும் அம்மமலயின 

மீது, மவத்துக்பகவண்டு அரைண்கமளபயலலவம் 

பசேப்பெம் பசேயதவன பெவரி.

மூசவந்தர் பெமடகளும் பெறம்புநவட்டின 

எலசலமய அமடந்தன. சபெருக்கு ஒரு சிறு 

பெமட ஆங்சக நினறு அப்பெமடகமள எதிர்த்தது. 

சில நவழிமககளில அது பெமகப் பெமடகளுக்கு 



வழி விட்டுவிட்டது. அமதக கண்டு 

மும்மனனர்களுக்கும் பபெருமகழ்ச்சி 

உண்டவகயது. எதிர்ப்பு இலலவமசல 

பெறம்மபெயும் பெவரிமயயும் 

மகவசேப்பெடுத்திவிடலவம் எனறு 

எண்ணினவர்கள். அதற்கு ஏற்றபெடி அவர்கள் 

நவட்டுக்குள்சள நுமழந்து பசேலமகயில யவரும் 

எதிர்க்கவிலமல. பெறம்பு மமலமய 

அமடந்தவர்கள். அந்த மமலயினசமல பெவரி 

பெமடயுடன தங்கயிருப்பெமத 

அறிந்தவர்கள். மமலயினசமல ஏறுவதற்குக் 

குறுகய வழிகள் சில இருந்தன. ஆனவல அந்தப் 

பபெரும்பெமட முழுவதும் எளிதில அவற்றின 

வழிசய ஏற இயலவது. அனறியும், பெமகப்பெமட 

அடிவவரைத்துக்கு வந்துவிட்டமத அறிந்த 

பெவரியின பெமடவீரைர்கள் சமலிருந்து கற்கமள 

உருட்டினர்கள். அமவ கீசழயிருந்த பெமடகளின 



சமல வந்து தவக்கன. மமலயினசமல ஏறுவது 

எளிதவகத் சதவற்றவிலமல. கீழிருந்து அம்மபெ 

எயதவர்கள். அம்புகமள யவமரைக் குறிபெவர்த்து 

எயவது? சமலுள்ள வீரைர்கள் மமறந்து நினறு 

சிறிய துமளகளின வழிசய அம்மபெ எயதவர்கள். 

அமவ பெலமரைக் கீசழ வீழ்த்தின. தவம் நிமனத்த 

வண்ணம் பெவரிமய எளிதில பவலவது இயலவத 

கவரியம் எனபெமத இப்சபெவது முடிமனனர்கள் 

உணர்ந்தவர்கள்.

மூவரும் சசேர்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தவர்கள். 

மமலமயச் சுற்றித் தங்கள் பெமடமய நிறுத்தி 

முற்றுமகயிடுவபதனறும், கீழிருந்து உணவுப் 

பபெவருள் சமசல பசேலல முடியவமல தடுக்க 

சவண்டுபமனறும், நவளமடவில 

உணவிலலவமல சமல உள்ளவர்கள் தவசம 



சேரைணமடவவர்கள் எனறும் நிமனத்தவர்கள். 

அதனபெடிசய பெமடகள் நினறன.

சமசல பெவரியும் கபிலரும் பெமடவீரைர்களும் 

இருந்தவர்கள். அவர்கள் தம் மகயில சசேமித்து 

மவத்திருந்த உணவுப் பெண்டங்கமளச் 

சிக்கனமவகப் பெயனபெடுத்தினவர்கள். 

மமலயினசமல மூங்கலகள் முற்றியிருந்தன. 

அவற்றில விமளந்த பநலமலத் பதவகுத்து 

அரிசியவக்கச் சசேவறு சேமமத்தவர்கள். இனிய 

பெலவப்பெழங்கமள உண்டு பெசியவறினவர்கள். 

பெலவக்பகவட்மடகமள மவவவக்க அதிலிருந்து 

உணவுப் பெண்டங்கமளச் பசேயது உண்டவர் கள். 

வள்ளிக் கழங்குகமளப் பெறித்பதடுத்துச் சுட்டுத் 

தினறவர்கள். மிகுதியவகத் சதனமடகள் 

இருந்தமமயவல இனிய சதன குடம் குடமவகக் 

கமடத்தது. பெல பெல சுமனகளில பதளிந்த நீர் 



இருந்தது. ஆகசவ, கீழிருந்து உணவுப் பெண்டம் 

வவரைவமமயவல அவர்களுக்கு எந்த இமடயூறும் 

சநரைவிலமல.

சில மவதங்கள் முற்றுமக நடந்து 

பகவண்டிருந்தது. மனனர்கள், சமசல 

இருப்பெவர்கள் எப்பெடி உண்டு வவழ்கறவர்கள் 

எனறு அறியவமல வியப்பெமடந்தவர்கள். ஒரு 

நவள் அம்பிசல சகவத்த ஓமலபயவனறு 

சமலிருந்து கீசழ வந்தது. கபிலர் ஒரு பெவடல 

பெவடி அனுப்பியிருந்தவர். "மமலசமல 

எங்களுக்கு மூங்கல பநல கமடக்கறது. 

பெலவமரைங்கள் கணக்கலலவத பெழங்கமள 

வழங்குகனறன. வள்ளிக் கழங்குக்குப் பெஞ்சேசம 

இலமல. எங்சக பெவர்த்தவலும் சதனமடகள் 

மலிந்திருக்கனறன. வவனத்தில நட்சேத்திரைங்கள் 

இருப்பெமதப்சபெவலத் பதளிந்த நீர்ச் சுமனகள் 



பெல இங்சக இருக்கனறன. ஆகசவ எங்களுக்கு 

உணவுப் பெஞ்சேம் இலமல. நீங்கள் அங்சக 

ஒவ்பவவரு மரைத்துக்கும் ஒவ்பவவரு 

யவமனயவகக் கட்டி மவத்தவலும் சேரி, பெல பெல 

சதர்கமளக் பகவண்டுவந்து நிறுத்தினவலும் சேரி, 

உங்களவல பெறம்பு மமலமயக் மகக்பகவள்ள 

முடியவது” எனற கருத்து அந்தப் பெவட்டில 

இருந்தது. அமதக் கண்டு சசேரை சசேவழ 

பெவண்டியர்கள் ஒனறும் பதரியவமல 

விழித்தவர்கள்.

கபிலர் ஒரு தந்திரைம் பசேயதவர். களிகமளயும் 

குருவிகமளயும் பெழக்க அவற்மறப் 

பெறக்கவிட்டுக் கீசழ வயலகளில விமளயும் 

பநற்கதிர்கமளக் பகவண்டு வரும்பெடி பசேயதவர். 

அப்பெறமவகள் பகவண்டு வந்த பநலமலக் 



பகவண்டு சசேவறு சேமமத்து அமதயும் 

உண்டவர்கள் பெவரியின வீரைர்கள்.

பெல கவலம் முற்றுமகயிட்டிருந்தவலும் உணவுக் 

குமறவு சமசல இருப்பெவர்களுக்கு சநரைவது 

எனபெமத மனனர்கள் அறிந்து, தம் பெமடகமள 

மீட்டுக்பகவண்டு தம் ஊமரை அமடந்தவர்கள். 

அவர்களுக்கு மனத்துக்குள் சகவபெம் 

மூண்டவலும் ஒனறும் பசேயய முடியவமல 

சபெவயவிட்டவர்கள். சபெவன பிறகும் பெவரிமயத் 

பதவமலக்க வஞ்சேகமவக ஏதவவது வழி உண்டவ 

எனறு ஆரைவயந்தவர்கள்.

பெவரியிடம் புலவரும் பெவணரும் விறலியரும் 

தமடயினறிப் பெரிசு பபெற்றுச் பசேலவமதத் 

தமிழுலகம் நனகு அறிந்திருந்தது. முடி மனனர் 

மூவரும் அறிந்திருந்தவர்கள். அதனவல, யவழ் 



வவசிக்கத் பதரிந்த சிலமரை அமழத்துத் தம் 

கருத்மத முடிக்கும் பெடி ஏவினவர்கள். அவ் 

வஞ்சேப் பெவணர்கள் பெவரியிடம் பசேனறு 

யவழிமசேயவலும் பெவட்டவலும் அவன அனமபெப் 

பபெற்றனர். ஒரு நவள் மமலவளம் 

கவணசவண்டும் எனறு அவனுடன பசேனறனர். 

கபிலர் அப்சபெவது பவளியூர் பசேனறிருந்தவர்.

பெறம்பு மமலயினசமல மரைங்கள் அடர்ந்த 

சூழலில அந்த வஞ்சேகர்களுடன பெவரி நடந்து 

பசேனறவன. அப்சபெவது அந்தக் பகவடுஞ் 

பசேயலவளரில ஒருவன பெவரிமய வவளவல 

துணித்து வீழ்த்திவிட்டவன. பினபு அந்த 

வஞ்சேகர்கள் தம் சவடத்மத மவற்றி ஓடி 

விட்டவர்கள்.



பபெவயயவது பபெயத சமகம் வறண்டது. 

புலவர்களுக்கு வற்றவது நலகய அருவி 

வற்றியது. பெறம்பு நவடு மட்டுமவ கண்ணீர் 

வடித்தது? தமிழ்நவடு முழுவ துசம பெவரியின 

மமறவுக்கவகப் புலம்பியது. கபிலர் 

பவளியூரிலிருந்து ஓடி வந்தவர். உயிருடன தம் 

நண்பெமனக் கவண முடியவததற்கவக 

அடித்துக்பகவண்டு அழுதவர். தவமும் உலக 

வவழ்மவ நீத்துவிடசவண்டும் எனறு அவருக்குத்

சதவனறியது. ஆனவச் பெவரியின மகளிர் 

இருவமரையும் தக்க இடத்தில மனம் பசேயது 

பகவடுக்கசவண்டும் எனற எண்ணத்தவல 

அவ்வவறு பசேயயவிலமல.

பெவரி மமறந்த பிறகு பெமக மனனர் அவன 

நவட்மடக் மகப்பெற்றத் பதவடங்கனர். அதமன 

அறிந்த கபிலர் அங்கமவ, சேங்கமவ எனனும் 



இருவமரையும் அமழத்துக்பகவண்டு பவளிசய 

புறப்பெட்டுவிட்டவர். சில சவளிர்களிடம் பசேனறு 

அப்பபெண்கமள மணம் புரிந்துவ்பகவள்ளும்பெடி 

சகட்டவர். பெல கவரைணங்களவல அவர்கள் 

மறுத்துவிட்டவர்கள். கமடசியில மனம் 

பவறுத்துப்சபெவன அச்சேவனசறவர் இரைண்டு 

பபெண்கமளயும் ஒரு நலல குடும்பெத்தில 

அமடக்கலமவக ஒப்பித்துவிட்டு, ஒருவரும் 

அறியவமல பபெண்மணயவற்றங்கமரையில 

பெட்டினி கடந்து உயிர் நீத்தவர்.

சில நவட்களுக்குப் பினபு தமிழ்ப் புலமமயிற் 

சிறந்த மூதவட்டியவகய ஒளமவயவர் 

அப்பபெண்கள் இருக்குமிடத்மத அறிந்து, 

மமலயமவன திருமுடிக்கவரியின மரைபில வந்த 

ஒருவனுக்கு அவர்கமள மணம் 

முடித்துமவத்தவர். .



சபெகன

பெஞ்சேவமிர்தம் சேவப்பிட்டவர்களுக்குப் பெழனி 

மமல நிமனவுககு வரைவமல சபெவகவது. பெழனி 

மமலயினசமல முருகன சகவயில 

பகவண்டிருக்கறவன. இப்சபெவது பெழனி எனற 

பபெயர் மமலக்கும் அதன அடிவவரைத்திலுள்ள 

ஊருக்கும் சசேர்ந்து வழங்குகறது. பெமழய 

கவலத்தில மமலக்குப் பபெவதினி எனறு பபெயர்; 

ஊருக்கு ஆவிநனகுடி எனறு பபெயர். பபெவதினி 

எனபெசத பிற்கவலத்தில பெழனி எனறு 

மவறிவிட்டது.

ஆவியர் குலம் எனபெது ஒரு குறுநில மனனர் 

குடிக்குப் பபெயர். அவர்கள் அரைசேவண்ட இடம் 

ஆதலவல ஆவிநனகுடி எனறு ஊருக்குப் பபெயர் 



வந்தது. ஆவி, மவயவவி எனறு இரு வமகயிலும்

ஆவியர் குல மனனர்கமள வழங்குவதுண்டு. 

ஆதலவல மவயவவிபுரி எனறும் பசேவனனவர்கள்; 

அதுசவ நவளமடவில மவயவபுரி எனறு 

மவறியது.

அந்த ஆவியர் குலத்தில வந்தவன சபெகன 

எனனும் குறுநில மனனன. பெவரிமயப்சபெவல 

அவனும் ஒரு சவள். அவமன மவயவவிக் 

சகவப்பபெரும் சபெகன எனறு பசேவலலுவவர்கள். 

மவயவவி ஊரில உள்ள அரைசேனவகய பபெரிய 

சபெகன எனபெது பபெவருள்.

சபெகன சிறந்த பகவமடயவளி. புலவர்களுக்கு 

வவரி வவரி வழங்கும் வள்ளல. யவமழ வவசித்துப்

பெவடும் பெவணர்கள் வருவவர்கள். அவன 

அரைண்மமனயில பெல நவள் தங்குவவர்கள். 



அவர்களுமடய இமசேயினபெத்மத நுகர்ந்து 

களிப்பெவன சபெகன. பிறகு பெலவமகப் 

பெரிசிலகமள அளிப்பெவன. பபெவனனவலவகய 

தவமமரைப் பூமவ அவர்கள் அணியும்பெடியவகத் 

தருவவன. அந்தக் கவலத் தில பெவணர்களுக்குப் 

பபெவற்றவமமரை அளிப்பெது வழக்கம். 

பெவணர்களுமடய மமனவிமவர்கள் ஆடுவவர்கள்; 

பெவடுவவர்கள். அவர்களுமடய ஆடல 

பெவடலகமளயும் கண்டு மகழ்வவன. 

அவர்களுக்குப் பெலவமக அணிகலனகமளப் 

பெரிசேளிப்பெவன. சில சேமயங்களில 

பெவணர்களுக்கும் புலவர்களுக்கும் சதமரையும் 

அளிப்பெதுண்டு.

சேங்க கவலப் புலவர்களில தமலமமயும் புகழும் 

பபெற்றவர் கபிலர். அவர் பெல முமற சபெகனிடம் 

வந்து சில நவள் தங்கச் பசேனறவர். கபிலர் பெரைணர் 



எனறு சசேர்த்துச் சசேர்த்துச் பசேவலவவர்கள். 

கபிலமரைப் சபெவலசவ பெரைணரும் பபெருமதிப்மபெ 

உமடயவர். அவரும் சபெகனிடம் வந்தவர். சவறு 

புலவர்களும் அவமன நவடி வந்தவர்கள்; 

அளவளவவினவர்கள்; பெவடினவர்கள்.

தமிழ்ப் புலவர்களிடம் மிகவும் மதிப்பு 

மவத்துப் பெழகனவன சபெகன. பபெவதினி 

மமலயினசமல இருந்த திருக்சகவயிலில 

முருகன எழுந்தருளியிருந்தவன. மமலமயச் 

சுற்றி வவழ்ந்த குறவர்கள் இமடவிடவமல அப் 

பபெருமவமனத் பதவழுது வழிபெட்டவர்கள். மமழ 

பபெயயவவிட்டவல அவனுக்குப் பூமசே 

சபெவடுவவர்கள். மமழ மிகுதியவகப் பபெயதவலும் 

மமழ நிற்கசவண்டு பமனறு கும்பிட்டு 

வழிபெடுவவர்கள். குறிஞ்சி நிலக் கடவுளவகய 

முருகனிடத்தில அந்நில மக்களவகய 



அவர்களுக்குச் சிறிதும் தளரைவத நம்பிக்மக 

இருந்தது. சபெகன அவர்களுமடய நலவவழ்மவக்

கண்டு களித்தவன. அவர்களுக்கு உதவிகமளச் 

பசேயதவன. அவனும் மமலயினசமல உள்ள 

முருகப் பபெருமவமன அடிக்கடி 

வழிபெட்டுவந்தவன. ஆவியர் குலத்துக்குப் 

பபெவதினி மமல முருகசன வழிபெடு கடவுளவக 

விளங்கனவன.

ஒருநவள் சபெகன பவளியிசல கவலவற உலவவி 

வரைப் புறப்பெட்டவன. அவனுடன இரைண்டு பமய 

கவவலர் பசேனறனர். அது கவர் கவலம். சமகம் 

வவன முழுதும் கப்பிக் பகவண்டிருந்தது. குளிர் 

கவற்று பமலல வீசியது. பநடுந்துவரைம் பசேனறவன

மீண்டு தன இருப்பிடத்மத நவடி வந்து 

பகவண்டிருந்தவன. அப்சபெவது அங்சக ஓர் 

அழகய கவட்சிமயக் கண்டவன. மரைங்கள் 



அடர்ந்த ஓரிடத்தில ஓர் அழகய ஆண் மயில தன

சதவமகமய விரித்து ஆடிக்பகவண்டிருந்தது. 

அவன அங்சக சேற்று நினறவன. மயில தன 

இயலபுப்பெடி சேர் சேர் எனற ஒலி உண்டவகும்பெடி 

சதவமகமய அமசேத்தது. அப்சபெவது குளிர்ந்த 

கவற்று வீசியது.

அவன ஆடல மகளிருக்குப் பெல பெரிசு தரும் 

வழக்கமுமடயவன. இப்சபெவது ஆடுகனற இந்த

மயில ஆடல மகளிமரைப் சபெவலத்தவன 

ஒயயவரைமவக ஆடியது. ஆனல சேர் சேர் எனறு ஒலி 

வருவவசனன? அது குளிரைவல 

நடுங்குவதனுலதவன அந்த ஒலி எழுகறபதனறு 

அவனுக்குத் சதவனறியது. உடசன அவன 

உள்ளத்தில இரைக்க உணர்ச்சி உண்டவயிற்று. 

'பெவவம்! இதற்கு வவய இருந்தவல தனக்குக் 

குளிர்கறபதனபெமத எடுத்துச் பசேவலலும். இந்த 



ஒலியினவல புலப்பெடுத்துகறது சபெவலும்! எனன 

அழகவன மயில இது நடுங்க நவம் 

பெவர்த்திருக்கலவமவ?' எனறு சிந்தமன பசேயதவன. 

அவன முருக பெக்தன அலலவவ? மயில 

முருகனுமடய வவகனம் ஆயிற்சற! அது 

குளிரைவல நடுங்கும்பெடி விடலவமவ? முருகமனச் 

சேவர்ந்த எலலவப் பபெவருள்களும் புனிதமவனமவ. 

மயில பமலலிய பெறமவ; அழகய புள்; 

முருகனுக்கு ஊர்தியவகும் சிறப்மபெப் பபெற்றது. 

அதற்கு இரைங்கவமல இருக்கலவமவ?

எப்பெடியவவது அதன துயரைத்மதப் சபெவக்க 

சவண்டும் எனறு எண்ணிய அவனுக்கு ஒனறும் 

சதவனறவிலமல. சேட்படனறு தன சமல உள்ள 

விமல உயர்ந்த சபெவர்மவமய எடுத்தவன. 

மயிலின அருசக பசேனறு அதற்குப் 

சபெவர்த்துவிட்டவன.



அருகல இருந்தவர்கள், "எனன இது!" 

எனறவர்கள்.

"பெவவம்! குளிரைவல நடுங்கும் அதற்கு இமதப் 

சபெவர்த்தினவல நலலபதனறு சதவனறிற்று!"

அவர்களுக்கு வியப்புத் தவங்கவிலமல. சபெகன 

பசேயதது சபெமதமமச் பசேயல எனறு அவர்கள் 

எண்ணவிலமல. பிற உயிர்களின துனபெத்மதக் 

கண்டு தவங்கவத அவனுமடய உள்ளத்தின 

உயர்மவசய அவர்கள் நிமனத்துப் பெவர்த்தவர்கள்.

அவனுமடய வள்ளனமமமய அவர்கள் நனறவக

அறிந்தவர்கள். புலவர்களுக்குப் பபெவனனும் 

பபெவருளும் வவரி வழங்குவமதக் கண்டு 

வியந்திருக்கறவர்கள். பெவணர்களுக்குப் 

பெரிசிலகள் தருவமதக் கண்ணவரைக் கண்டு 

களித்திருக்கருர்கள். கூத்தர்களுக்கு விருந்தும் 



விரும்பும் பபெவருளும் வழங்குவமதப் பெவர்த்து 

இறும்பூது அமடந்திருக்கருர்கள். ஆனவல 

இப்சபெவது அந்த வள்ளல பசேயத பசேயமல 

வள்ளனமமச் பசேயல எனபெதவ? ஆடும் 

மயிலுக்குப் பெரிசு வழங்கயதவகச் பசேவலவதவ? 

உயிர்க் கருமண எனறு பசேவலவதவ? மயில 

சபெவர்மவமயப் சபெவர்க்குமவ எனறு அவன 

சயவசிக்கவிலமல. அது விமல உயர்ந்த 

சமலவமட ஆயிற்சற எனறு தயங்க 

நிற்கவிலமல. ஒரு பெறமவதன நவட்டில வவழும் 

பெறமவ—துனபுறுவதவக எண்னினவன; அந்தக் 

கணத்திசல அவன மனம் உருகயது; ஒனமறயும் 

எண்ணவமல சமசல உள்ள பெடவத்மத எடுத்துப் 

சபெவர்த்திவிட்டவன.





மயில பெறந்து சபெவயவிட்டது. கவவலர் சபெகன 

அளித்த சபெவர்மவமய எடுத்துக் பகவண்டனர். 

உலகுக்கு அறிவிக்கக் கவவலர்களுக்கு ஓர் 

அதிசேயச் பசேயதி கமடத்தது. சபெகனுமடய 

உள்ளத்தின பமனமமமய எடுத்துக் கவட்டும் 

ஒரு நிகழ்ச்சிமய அவர்கள் கவணும் 

வவயப்பெலலவவ பபெற்றவர்கள்? சபெகன 

அரைண்மமனமய அமடந்தவன. அவனுடன 

பசேனறிருந்த கவவலர்கள் அவன மயிலுக்குப் 

சபெவர்மவமய அளித்த அதிசேயத்மத 

யவவரிடமும் பசேவலலிச் பசேவலலி வியந்தவர்கள். 

புலவர்களிடம் புகனறவர்கள். புலவர்களுக்கு ஒரு 

பசேயதி பதரிந்தவல வவளவ இருப்பெவர்களவ? 

தம்முமடய பெவவினவல சபெகன புகமழ 

முழக்கனவர்கள்.



பெரைணர் அந்த அரிய பசேயமலப் பெவரைவட்டினுர். 

"மயில சமலவமடமய உமடயவக உடுக்குமவ? 

அனறி சமசல சபெவர்மவயவகத்தவன சபெவர்த்துக் 

பகவள்ளுமவ? இது சபெகனுக்குத் பதரியவதவ? 

பதரியும். ஆனவல அந்தச் சேமயத்தில அவன 

கருமண உள்ளம் உருகயது. தன பெடவத்மத 

மயிலுக்கு அளித்துவிட்டவன" எனறு பெவடினவர்.

இனனவருக்கு இனனது பகவடுக்க சவண்டும் 

எனபெமத எண்ணிக் பகவண்டிரைவமல, 

கமடத்தமத நிமனத்தசபெவசத பகவடுப்பெமதக் 

பகவமட மடம் எனறு பசேவலவவர்கள். மடம் 

எனபெதற்கு அறியவமம எனறு பபெவருள். இது 

சேரியவ, தவறவ எனறு ஆரைவயும் அறிவுக்கு இடம் 

பகவடவமல, உள்ளத்தில பகவடுக்கத் 

சதவனறியசபெவசத பகவமட மடம் 

உமடயவர்கள் பகவடுத்துவிடுவவர்கள். சபெகன 



மயிலின இயலமபெ அப்சபெவது சிந்தித்துப் 

பெவர்க்கவிலமல; சபெவர்மவமய 

வழங்கவிட்டவன. இந்தக் பகவமட மடத்மதப் 

பெரைணர் பெவரைவட்டினர். "தண்ணீசரை இலலவமல 

சபெவன குளத்திலும் மமழ பபெயகறது; அகனற 

வயலிலும் பபெவழிகறது; சிறிதும் பெயனபெடவத 

உப்பு நிலத்திலும் பபெயகறது. இங்சகதவன 

பபெயய சவண்டும், இங்சக பபெயயக் கூடவது 

எனறு அது சயவசிப்பெதிலமல. மதம் பபெவருந்திய 

யவமனமயயும் வீரை கண்மடமய அணிந்த 

கவமலயும் உமடய சபெகன அந்த மவரிமயப் 

சபெவனறவன. வரைம்பு இலலவமல, ஆரைவயச்சி 

இலலவமல பகவமடமயப் பபெவழிகற மமழ 

அவன. இப்பெடிக் பகவமட மடம் உமடயவனவக 

இருக்கறவன எனபெதனவல, வீரைச் பசேயலகளிலும் 

அறியவமம உமடயவன எனறு எண்ணக்கூடவது. 

பெமடமயக் பகவண்டு சபெவரிடும் திறத்தில, 



நனறவகச் சூழ்ந்து, இடத்துக்கும் கவலத்துக்கும் 

தன வலிமமக்கும் மவற்றவன வலிமமக்கும் 

ஏற்றபெடி பசேயமல வகுப்பெதில வலலவன. 

பகவமட மடம் பெடுவவசன அலலவமல பெமட 

மடம் பெடமவட்டவன" எனறு அந்தப் பபெரும் 

புலவர் பெவடினர். அவன பகவமடமயப் 

புகழ்ந்தசதவடு நிலலவமல வீரைத்மதயும் எடுத்துக் 

கவட்டினர்.

அது முதல தமிழ் மக்கள் சபெகமன மயிலுக்குப் 

சபெவர்மவ வழங்கய வள்ளல எனறு பெவரைவட்டத் 

பதவடங்கனவர்கள்.

இவ்வவறு புகழ்பபெற்ற சபெகனுக்குக் கண்ணக 

எனற மமனவி இருந்தவள். ஆடல கமலயில 

வலல ஒரு விறலியின ஆட்டத்திலும் 



பெவடலிலும் அவன ஈடுபெட்டவன. அதனவல 

மற்றக் கவரியங்கமளக்கூட மறந்திருந்தவன. அந்த

விறலியும் சில கவலம் ஆவிநனகுடியில 

தங்கயிருந்தவள். இது சேம்பெந்தமவகக் 

கண்ணகக்குத் தன கணவனசமல ஐயம் 

உண்டவயிற்று. அதனவல சிறிது சகவபெமும் 

எழுந்தது. அமத ஊடல எனபெவர்கள். எப்பெடிசயவ

அந்தச் சிறிய ஊடல பபெரிதவக வளர்ந்துவிட்டது. 

சபெகன தன மமனவிமய ஒரு மவளிமகக்கு 

அனுப்பி அங்சகசய இருக்கும்பெடி பசேவலலி 

விட்டவன. அவள் உணவு உமட 

முதலியவற்மறப் பபெற ஏற்பெவடுகள் பசேயதவன. 

ஆனவல அவமளப் சபெவயப் பெவர்க்கவிலமல. 

இந்தச் பசேயதி முதலில யவருக்கும் பதரியவது. 

பிறகு பமலல பமலலப் சபெகனுமடய 

உறவினருக்குத் பதரிந்தது.



கண்ணக தன கணவனுமடய சினத்துக்கு 

ஆளவகத் தவித்தவள். அவளுக்குப் சபெகனுமடய 

அனபு இனிக் கமடக்குசமவ எனற ஏக்கம் வந்து 

விட்டது. வவழ்க்மகசய குமலந்துவிட்டதவக 

எண்ணி மறுகனவள்.

சபெகனிடம் கூறி அவன சினத்மத மவற்ற 

சவண்டும் எனறு அவனுடன பெழகுகறவர்கள் 

யவவரும் நிமனத்தவர்கள். ஆனவல அவனுக்கு 

நலலுமரை கூறும் துணிவு யவருக்கும் 

உண்டவகவிலமல. சபெகனுடன பநருங்கப் 

பெழகும் புலவர்கமளக் பகவண்டு தவன இந்தக் 

கவரியத்மதச் சேவதித்துக் பகவள்ள சவண்டும் 

எனறு சில அனபெர்கள் எண்ணினவர்கள்.

ஒரு சேமயம் பெரைணர் வந்தவர்; அவருடன கபிலரும்

சவறு சில புலவர்களும் வந்தவர்கள். பெரைனமரை 



நனகு அறிந்திருந்தவரும் சபெகனுமடய 

நண்பெருமவகய ஒருவர் அப்புலவமரைத் தனிசய 

சேந்தித்து நிகழ்ந்தமதச் பசேவனனர்; எப்பெடியவவது 

கண்ணகமய மீட்டும் சபெகசனவடு வவழும்பெடி 

வமக பசேயயசவண்டும் எனறு சவண்டிக் 

பகவண்டவர்.

பெரைணர் அமதப் பெற்றி சமலும் விசேவரித்துத் 

பதரிந்துபகவண்டவர். தவம் ஒருவரைவக நினறு 

சபெகன மனத்மத மவற்றுவமதவிடக் கபிலர் 

முதலிய மற்றப் புலவர்கமளயும் துமணயவகக் 

பகவண்டு அவமன இரைங்க மவக்கலவம் எனறு 

எண்ணினவர். அந்தப் புலவர்களிடம் தம் 

கருத்மதச் பசேவனனர். இனனது பசேயவபதனறு 

அவர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு திட்டம் வகுத்துக் 

பகவண்டவர்கள்.



ஒரு நவள் கவமல கபிலர் தனிசய பசேனறு 

சபெகமனக் கண்டவர். இருவரும் சபெசிக் 

பகவண்டிருந்தவர்கள்.

"சநற்று ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. அது முதல என 

உள்ளம் அங்சகசய இருக்கறது" எனறவர் புலவர்.

“எனன அது?" எனறு சகட்டவன வள்ளல. 

"நவனும் எனமனச் சசேர்ந்தவர்களும் உனமனயும் 

உன மமலமயயும் பெவரைவட்டும் பெவடலகமள 

ஓரிடத்திசல பெவடிக்பகவண்டிருந்சதவம். 

அப்சபெவது யவசரைவ விம்மி விம்மி அழும் குரைல 

சகட்டது."

"அழுமகயவ? யவர் அழுதவர்கள்?"

"அதுதவன பதரியவிலமல. அழுதவள் ஒரு 

பபெண். அவள் சில வவர்த்மதகமளச் பசேவலலிப் 



புலம்பினவள். அந்தக் குரைலதவன எத்தமன 

பமனமமயவக இருந்தது. புலலவங்குழல 

அழுவதவக இருந்தவல எப்பெடி இருக்கும்! 

அதுசபெவல இருந்தது. அவள் யவசரைவ, அவளுக்கு 

எனன துயரைசமவ, பதரியவிலமல. உன சபெமரைச் 

பசேவனனசபெவது அவள் அழக் கவரைணம் எனன? 

எனக்கு அமத நிமனக்க நிமனக்க மனம் 

உருகுகறது" எனறு நிறுத்தினவர் புலவர்.

சபெகன ஒனறும் சபெசேவிலமல. கபிலர் 

இனனவமரைக் குறிப்பிட்டுச் பசேவலகறவர் 

எனபெமத அவன உணர்ந்து பகவண்டவன. புலவர் 

தம் கருத்மத ஒரு பெவட்டவகசவ பெவடிவிட்டவர். 

சபெகன சிந்தமனயுள் ஆழ்ந்தவன. "சேரி, நவன 

சபெவய வருகசறன" எனறு பசேவலலி அவர் விமட

பபெற்றுக்பகவண்டவர். சிறிது சநரைம் பசேனறது. 

பெரைணர் வந்தவர். "இனறு ஒரு புதிய பெவடல பெவடி 



வந்திருக்கசறன" எனறு பசேவலலிக்பகவண்சட 

வந்தவர். சபெகன சிறிசத பதளிவு பபெற்று, 

"வவருங்கள், வவருங்கள்" எனறவன. அவர் 

அமர்ந்தவர். "அந்தப் பெவடமல ஒரு பெவணன 

பெவடியதவகப் பெவடியிருக்கசறன" எனறவர்.

"எங்சக பசேவலலுங்கள், சகட்கலவம்."

பெவட்மட அவர் பசேவனனவர். அதுவும் 

கண்ணகயின துயரைத்மதச் பசேவலவதவகசவ 

இருந்தது.

"நீ இரைங்கவமல இருப்பெது பகவடுமம. நவங்கள் 

யவமழச் சேரிப்பெடுத்திக்பகவண்டு பசேவ்வழிப் 

பெண்ணிசல உன கவட்டின பபெருமமமயப் 

பெவடிசனவம். அப்சபெவது பநயதற் பூப்சபெவனற 

கண்ணிலிருந்து நீமரை வவரை விட்டுக்பகவண்டு 

ஒருத்தி வந்தவள். நவங்கள் அப்பபெருமவட்டிமய 



வணங்க, எங்கள் பபெருமவனுக்கு உறவினசளவ?" 

எனறு சகட்சடவம். அவள் தன பமலலிய 

விரைலவல கண்ணிமரைத் துமடத்துக்பகவண்டவள்; 

'நவன அவனுமடய உறவினள் அலலள். 

அவனுக்கு எனமனப்சபெவல சவறு ஒருத்தி 

உறவினளவக விட்டவள் எனறு பசேவலலிக் 

பகவள்கறவர்கள்' எனறு பசேவனனவள்." இவ்வவறு 

அந்தப் பெவடல கூறியது. அமதக் சகட்டுப் சபெகன

தமலமயத் தவழ்த்திக்பகவண்டவன.

மறுபெடியும் ஒரு பெவட்மடப் பெரைணர் கூறினவர். 

அதுவும் பெவணன பெவடுவதவகசவ இருந்தது. 

"மயில நடுங்கு பமனறு உள்ளம் இரைங்க 

சமலவமடமய உதவிய சபெகசன, நவங்கள் 

இப்சபெவது உனமன அணுகயதற்குக் 

கவரைணத்மதக் சகள். எங்களுக்குப் பெசி இலமல; 

தவங்க சவண்டிய குடும்பெப் பெவரைமும் இலமல. 



இங்சக வந்து இமசே பெவடிப் பபெற விரும்பிய 

பெரிசில ஒனறு உண்டு. அந்தப் பெரிசிமல நீ 

அருளசவண்டும். நீ இப்சபெவசத உன சதரில ஏறி,

வருத்தத்சதவடு உமறயும் அப் பபெருமவட்டியின 

துனபெத்மதக் கமளயசவண்டும்” எனறு 

பெவடினவர்.

சபெகன கவதில அதுவும் விழுந்தது. அவன முகம் 

நிமிர்ந்து பெவர்க்கவிலமல. சிறிது சநரைம் சபெசேவமல

அமர்ந்திருந்த பெரைணர், "நவன சபெவய வருகசறன" 

எனறு விமடபபெற்றுக் பகவண்டவர்.

அனறு பிற்பெகலிலும் சபெகமன சவறு புலவர்கள் 

அணுகனவர்கள். அரிசில கழவர் பசேனறவர். 

அவரும்: பெவணன கூற்றவகசவ பெவடினவர்; "நின 

நலல நவட்மடப் பெவடிய பெவணனவகய எனபெவல 

அனபு மவத்துப் பெரிசில தரை சவண்டுபமனறு நீ 



எண்ணினவயவனவல இந்தப் பெரிசில 

தரைசவண்டும் : நினமனப் பிரிந்து வவடும் 

அரிமவ மீண்டும் தன கூந்தமல வவரிப் பினனிப் 

பூமவச் சூட்டிக் பகவள்ளும்பெடி நீ இப்சபெவசத 

சதரில குதிமரைமயப் பூட்டசவண்டும்" எனறு 

கவி பெவடினர். அவர் சபெவனபிறகு 

பபெருங்குனறுவர் கழவர் வந்தவர். அவரும் அசத 

சபெவக்கல பெவடினவர்.

பபெரும் புலவர்கள் பசேவலவமதக் சகட்டும். 

மனம் இரைங்கவமல இருப்பெவனவ சபெகன? அவன 

தவன பசேயத பசேயலுக்கவக மிகவும் வருந்தினவன. 

அனசற தன மமனவிமயத் தவசன பசேனறு 

அமழத்து வந்தவன. மறுநவள் புலவர்கள் 

நவலவமரையும் அரைண்மமனக்கு வரைச் பசேயதவன. 

தன மமனவிமயயும் உடன மவத்துக்பகவண்டு 

அந்த நவலவமரையும். வரைசவற்று உபெசேரித்தவன. 



கண்ணக அப் புலவர்கள் கவலில விழுந்து 

வணங்கனவள். அப்சபெவதும் அவள் கண்ணில நீர் 

வழிந்தது. நனறியறிவினவலும் 

மகழ்ச்சியினவலும் வந்த கண்ணீர் அது.



அதிகமவன

தருமபுரி எனறு சகட்டிருக்கறீர்களவ? சசேலம் 

மவவட்டத்தில உள்ள ஊர் அது. அந்தப் சபெர் 

பிற்கவலத்தில வந்தது. அந்தக் கவலத்தில 

அதற்குத் தகடூர் எனறு சபெர் வழங்கயது. 

இப்சபெவது தருமபுரிக்கருகல அதிகமவன 

சகவட்மட எனற இடம் இருக்கறது. அது முன 

கவலத்தில தகடூமரைச் சசேர்ந்ததவக இருந்தது. 

அந்தக் சகவட்மடமய நடுவிசல பபெற்று, 

நவற்புறமும் விரிவவகவும் அழகவகவும் 

அமமந்திருந்தது பெமழய கவலத்துத் தகடூர்.

அமதத் தன அரைசேவட்சிக்குரிய தமலநகரைமவகக் 

பகவண்டு வவழ்ந்தவன அதிகமவன பநடுமவன 

அஞ்சி எனபெவன. அதிகர் எனறும் அதியர் 



எனறும் அவலுமடய குலத்சதவமரை அறிஞர்கள் 

குறிப்பெவர்கள். அந்தக் குலத்தில உதித்தவன 

பநடுமவன அஞ்சி. அதில சதவனறிய 

பெலருக்குள்சள அவசன இமணயிலலவத புகழ் 

பபெற்றவ மதலின, அதிகமவன எனறவல 

அவமனசய குறிக்கும்பெடி ஆகவிட்டது.

அதிகர் குலத்தின முதலவன சசேரைர் குலத்தில 

உதித்தவன. மிகப் பெழங்கவலத்திசலசய 

அதிகமவனுமடய முனசனவர்கள் 

அக்குலத்திலிருந்து தனிக் கமளயவகப் பிரிந்து 

தனிசய நவடவளும் உரிமமமய 

சமற்பகவண்டிருந்தவர்கள். சசேரைர்கமளப் சபெவல 

முடியுமட மனனர்களவக விளங்கவவிட்டவலும் 

அவர்களுக்குரிய பெமனமவமலமய அணிந்து 

பகவண் டவர்கள். சசேரைர்களுக்கும் அதியர் 



குலத்தினருக்கும் அடிக்கடி பூசேல நிகழ்வது 

உண்டு.

அதிகமவன சிறந்த வள்ளல; பபெரு வீரைன. 

புலவர்களிமடசய இருந்து இனிசத பபெவழுது 

சபெவக்குபெவன. எமதச் பசேயதவலும் அதில 

ஈடுபெட்டு ஒருமம மனத்சதவடு பசேயல பசேயயும் 

இயலபுமடயவன. சபெவர் பெற்றிய 

ஆசலவசேமனயில ஆழ்ந்திருந்தவல சவறு 

எமதயும் கவனிக்கவமல தன 

அமமச்சேர்களுடனும் பெமடத் 

தமலவர்களுடனும் அதுபெற்றிய சபெச்சிசல 

ஈடுபெட்டிருப்பெவன.

அவமன நவடிப் பெல புலவர்கள் வந்தவர்கள்; 

பெவடினவர்கள்; பெரிசு பபெற்றவர்கள். தமிழ்ப் 

புலமமயிசல சிறந்த மூதவட்டியவகய 



ஒளமவயவர் அவனிடம் வந்தவர். அப்சபெவது 

அதிகமவன ஏசதவ இனறியமமயவத 

ஆசலவசேமனயில ஈடுபெட்டிருந்தவன. அத்தமகய 

சேமயங்களில யவரும் அவமன அணுக 

அஞ்சுவவர்கள். அரைசியல அதிகவரி ஒருவர் 

ஒளமவயவமரை வரைசவற்றுத் தவகத்திற்கு நீர் 

பகவடுத்து அமரைச் பசேவனனவர். ஒளமவயவர் 

அமர்ந்தவர். "மனனர் மிகவும் முக்கயமவன 

ஆசலவசேமனயில இருக்கறவர். இசதவ 

வந்துவிடுவவர். சேற்றுப் பபெவறுக்க சவண்டும்” 

எனறு அதிகவரி பெணிவவகச் பசேவனனவர். சிறிது 

சநரைம் ஆயிற்று. அதிகமவன வரைவிலமல.

ஒளமவயவர் பபெவறுமமமய இழந்தவர். 

'எவ்வளவு சநரைம் பிச்மசேக்கவரிமயப் சபெவலக் 

கவத்திருப்பெது?' எனறு சகவபெம் மூண்டது. 

உடசன ஒரு பெவட்மடப் பெவடினர். அங்சக இருந்த



வவயில கவவலமனப் பெவர்த்து அந்தப் பெவடமலச் 

பசேவலலத் பதவடங்கனவர். "வவற்கவரைவ, 

வவசேற்கவரைவ, பகவமடயவளிகளின கவதுகளில 

தம்முமடய பசேவற்கமள விமதத்து, தம் 

கவரியங்கமள முடித்துக் பகவள்கறவர்கள் 

புலவர்கள். அவர் களுக்குப் பெரிசு பபெரிதனறு; 

தரைம் அறிந்து பெவரைவட்டும் வரிமசேதவன பபெரிது. 

அதற்கவகசவ அவர்கள் ஏங்கக் கடப்பெவர்கள். 

அத்தமகய பெரிசிலர்களுக்கு அமடயவமல திறந்து

மவத்திருக்கற வவசேமலக் கவப்பெவசன! 

உனனுமடய அரைசேனவகய பநடுமவன அஞ்சி தன 

பபெருமமமயத் தவன அறியவிலமலசயவ? 

வந்தவர்கமளக் கவக்க மவப்பெது அவன 

பபெருமமக்கு இழுக்கு எனபெமதத் 

பதரிந்துபகவள்ள விலமலசயவ? அது 

கடக்கட்டும். எனமனயும் அவன 

அறிந்துபகவள்ள விலமலசயவ? 



பிச்மசேக்கவரிமயப் சபெவலக் கவத்திருக்கும் 

சபெர்வழி நவன அலலள் எனபெமத அவன உணரை 

விலமலசய! அறிவுமடசயவரும் 

புகழுமடசயவரும் இந்த உலகத்தில 

சதவனறுகறவர்கள்; மமறகறவர்கள். பிறகு யவரும்

சதவனறவத சூனிய உலகம் அனசற? 

எத்தமனசயவ சபெர்கள் இருந்துபகவண்டுதவன 

இருக்கறவர்கள். மகயில சகவடரிமய யுமடய 

தச்சேன பபெரிய கவட்டில மரைத்மதத் சதடி 

அமலயவவ சவண்டும்? உபெகவரிமயத் சதடி 

நவன அமலய சவண்டியதிலமல. எந்தத் 

திக்கசல பசேனறவலும் அந்தத் திக்கசல சசேவறு 

கமடக்கும்" எனறு பெவடினவர்.

பெவட்டு முடிவதற்கும் அதிகவரி வந்து 

நிற்பெதற்கும் சேரியவக இருந்தது. ஒளமவயவர் 

பெவடிக்பகவண்டிருந்த சபெவது அங்சக வந்த 



அதிகவரி அப் பபெருமவட்டியின சகவபெத்மத 

உணர்ந்து ஓடிச் பசேனறு அதிகமவனிடம் 

பதரிவித்தவர். உடசன அதிகமவன வந்து 

விட்டவன.

"நவன பசேயத பிமழமயப் பபெவறுக்க சவண்டும். 

மிகவும் இனறியமமயவத கடமம இருந்தது. 

அதனவல கவனிக்கவமல இருந்துவிட்சடன. நவன

பசேயதது எவ்வளவு பபெரிய பிமழ எனபெமத 

இப்சபெவது நனறவக உணர்கசறன. தவங்கள் 

வந்திருப்பெது எனக்குத் பதளிவவகத் பதரியவது. 

பதரிந்திருந்தவல அப்சபெவசத வந்திருப்சபென." - 

அவன உண்மமயில மனம் குமழந்து மனனிப்பு 

சவண்டினவன , அழவத குமறதவன.

ஒளமவயவர் உண்மமமய உணர்ந்தவர். அவர் 

வந்திருப்பெமத யவரும் பதரிவிக்கவத சபெவது 



அவமனக் குமற கூறிப் பெயன எனன? அவர் 

சினம் தணிந்தவர். அதிகமவன அவமரை உள்சள 

அமழத்துச் பசேனறவன. சிறந்த இடத்தில இருக்கச்

பசேயது அனபுடன உமரையவடினவன.

ஒளமவயவர் சினம் மவறியசதவடு 

அதிகமவனுமடய பெண்மபெயும் உணரைத் 

பதவடங்கனர். இரைண்டு நவட்கள் தங்க விமட 

பபெற்றுக்பகவண்டவர். "அடிக்கடி வந்து 

தமிழினபெத்மத நவன நுகரும்பெடி பசேயய 

சவண்டும்" எனறு சவண்டிக்பகவண்டவன 

அதிகமவன.

*

பநடுமவன அஞ்சியின நவட்டில கஞ்சேமமல 

எனற மமல ஒனறு உண்டு. பெல மருந்துச் 

பசேடிகள் உள்ளது அது; முனிவரும் சித்தரும் நவடி



மருந்துக்குரிய மூலிமககமளத் சதடிப் பபெறும் 

சிறப்புமடயது. அங்சக ஓரிடத்தில பநலலி மரைம் 

ஒனறு இருந்தது. அது எங்கும் கவணுவதற்கரிய 

சிறப்மபெ உமடயது; பெல ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 

முமற கவயக்கும் தனமம பபெற்றது. 

மருத்துவர்கள் அதன பபெருமமமய உணர்ந்து 

அதிகமவனிடம் பசேவலலியிருந்தவர்கள். "அந்த 

மரைம் கவயத்துப் பெழுப்பெது அரிது. கவயகள் 

பிஞ்சிசல உதிர்ந்துவிடும். ஒனறு இரைண்டு 

கவயகள் முற்றி விமளந்தவல அவற்மற 

அமுதம்சபெவலப் பெவதுகவக்க சவண்டும். அந்த 

பநலலிக்கனிமய உண்டவல பநடுநவமளக்கு 

வவழலவம்" எனறு பசேவனனவர்கள். "அத்தமகய 

மரைத்மத நவம் பெவதுகவப்பெது நலலது" எனறு 

எண்ணி அதிகமவன அதற்குக் கவவலவளமரை 

அமமத்தவன. பெல கவலமவகயும் அது 

கவயப்பெதவகசவ பதரியவிலமல.



அந்த மரைத்தில இப்சபெவது பிஞ்சுகள் சதவனறின. 

அதிகமவன அமதப் சபெவயப் பெவர்த்துவிட்டு 

வந்தவன. ஆனவல மருத்துவர்கள் பசேவனனது 

சபெவல பிஞ்சுகள் ஒவ்பவவனறவக உதிர்ந்து 

வந்தன. "ஒரு கவயவவது கனிந்தவல அரைசேருக்குப் 

பெயனபெடும். அவர் ஒருவர் நீடுழி வவழ்ந்தவல 

எத்தமனசயவ சபெருக்கு நலம் உண்டவகும்" 

எனறு சேவனசறவர் கூறினர்.

கவலம் சபெவயக்பகவண்டிருந்தது; பிஞ்சுகளும் 

உதிர்ந்து பகவண்சட இருந்தன; சில, பபெரிய 

பிஞ்சுகளவக முதிர்ந்தன; அவற்றிலும் சில 

உதிர்ந்தன. கமடசியில பசேவலலி 

மவத்தவற்சபெவல ஒசரை ஒரு கவய தவன மிஞ்சியது; 

பெருத்தது; நனறவகக் கனிந்தது.



ஒனறவவது கமடத்தசத எனறு பபெருமக்கள் 

உவமக அமடந்தனர். அந்தக் கனி 

அதிகமவனுக்குத்தவன உரியது எனபெதில 

யவருக்கும் ஐயம் உண்டவகவிலமல. ஒரு நலல 

நவளில அமதப் பெறித்து இமறவன திருமுன 

மவத்து வணங்க உண்ண சவண்டும் எனறு 

ஏற்பெவடு ஆகயிருந்தது.

அந்த நவள் வந்தது. கனிமயப் பெறித்து வந்து 

இமறவன முன மவத்து வழிபெட்டவர்கள். 

அதிகமவன இமறவமன வணங்க ஓர் 

இருக்மகயில பசேனறு அமர்ந்தவன. பநலலிக் 

கனிமய ஒரு பபெவற்றட்டில ஒரு மங்மக ஏந்தி 

அவனிடம் பகவண்டு வந்தவள்.



அந்தச் சேமயத்தில ஒளமவயவர் அங்சக வந்து 

சசேர்ந்தவர். அவமரை வரைசவற்றவன அதிகமவன. 

அந்த இளம் பபெண் பநலலிக் கனிமய 

ஏந்திக்பகவண்டு அருகல நினறவள். ஒளமவயவர் 

நலல பவயிலில நடந்து வந்திருந்தவர். "எனன 

கடுமமயவன பவயில!" எனறு 

பசேவலலிக்பகவண்சட அமர்ந்தவர். உடசன 

ஒருவர் தண்ணீர் பகவண்டுவந்து பகவடுத்தவர். 

அமத அருந்திய அவர் அந்த இளம் பபெண் 

மகயில பபெவன தட்மட ஏந்திக் பகவண்டு 

நிற்பெமதக் கண்டவர். "எனன அது?" எனறு 

சகட்டவர் ஒளமவயவர்.

"பநலலிக் கனி" எனறு அதிகமவன கூறினவன.

"பநலலிக் கணியவ? இந்த பவயில கவலத்தில 

தவகம் தீர்க்க உதவுவதலலவவ அது? நவன வரும் 



வழியில ஒரு பநலலிக்கவயவவது கமடக்கவதவ 

எனறு ஏங்கசனன. நவக்கு அப்பெடி வறட்டியது."

"அப்பெடியவ? இந்த பநலலிக் கனிமய 

உண்ணலவசம!” எனறவன அதிகன.





அருகல இருந்தவர்கள் துணுக்குற்றவர்கள். 

ஒளமவயவர் அமதக் கவனிக்கவிலமல. 

அதிகமவன கூறியதற்கு, "உண்ணலவம்'"எனறு 

விமட கூறினவர். அதிகமவன மறு சபெச்சுப் 

சபெசேவிலமல. தட்டில இருந்த பநலலிக்கனிமய 

எடுத்தவன. ஒளமவயவரின மகயிசல 

பகவடுத்தவன. அவர் அமத வவயிலிட்டுத் தினனத்

பதவடங்கனவர்.

அங்சக இருந்தவர்களுமடய உள்ளத்தில 

எத்தமனசயவ விதமவன எண்ணங்கள் எழுந்தன. 

'இவள் எங்சகயடவ இப்சபெவது வந்து சசேர்ந்தவள்!' 

எனறு சிலர் பெலமலக் கடித்தவர்கள். 'இவன 

இதன அருமமமயச் பசேவலலவமல இப்பெடிச் 

பசேயயலவமவ?' எனறு அவன மீது சினம் 

பகவண்டவர்கள்.



"பநலலிக் கனி ஒரு புதிய சுமவயுடன 

இருக்கறசத! இது சபெவனறபதவனமற நவன 

கண்டசத இலமல” எனறு ஒளமவயவர் பமனறு 

பகவண்சட பசேவனனர்.

"ஆமவம்; இது புதிய கணிதவன" எனறவன 

அதிகமவன.

அதற்குள் அங்சக அமர்ந்திருந்த பபெரியவர் 

ஒருவருக்கு ஆத்திரைம் பபெவறுக்கவிலமல. "நம் 

அரைசேனுக் கவகத் தவஞ் பசேயது பபெற்ற கனி அது" 

எனறு பவடுக்பகனறு பசேவலலிவிட்டவர்.

"இதில ஏசதவ சிறப்பிருக்கறது 

சபெவலிருக்கறசத!" எனறு ஒளமவயவர் அங்சக 

இருந்தவர்கள் முகத்மதப் பெவர்த்தவர். ஏசதவ 

நடக்கக் கூடவதது நடந்து விட்டபதனற 

பசேயதிமய அவர்கள் முகங்கள் பதரிவித்தன. 



ஒளமவயவர், "ஏசதவ ஒரு புதுமம இக்கனியில 

இருக்கறது. நீ உண்ண சவண்டியமத நவன 

உண்டுவிட்சடன எனறு பதரிகறது. 

உண்மமமய ஒளிக்கவமல பசேவலலசவண்டும்" 

எனறு அதிகமவமனக் சகட்டவர்.

"நவன பசேவலகசறன" எனறு பபெரியவர் முன 

வந்தவர்; கமதமய பயலலவம் பசேவலலி 

முடித்தவர்.

அப்சபெவதுதவன ஒளமவயவர், அவசேரைப்பெட்டுத் 

தவம் பசேயத பசேயலின விமளமவ உணர்ந்து 

இரைங்கனவர். "அப்பெடியவ? நவன எனன கவரியம் 

பசேயது விட்சடன! பெல கவலம் வவழசவண்டிய 

உனக்குக் கமடக்க சவண்டியமத நவன 

இமடயிசல தட்டிப் பெறிப்பெதற்கவகவவ 



வந்சதன?" எனறு துயரைம் விம்மும் குரைசலவடு 

சகட்டவர்.

அதிகமவன புனமுறுவல பூத்தவன; "தவங்கள் 

அப்பெடிச் பசேவலலக்கூடவது. இமறவன 

திருவுள்ளத்தின பெடிசய யவவும் நடக்கும். நவன 

எத்தமன கவலம் வவழ்ந்தவல எனன? சில 

சபெவர்கமளச் பசேயசவன; பெலமரை மடியச் 

பசேயசவன. உலகம் அரைசேர்களவல 

வவழ்வதிலமல; அறிவு சிறந்த சேவனசறவர்களவல 

வவழ்கறது. தங்கமளப் சபெவனற பபெரும் 

புலவர்கள் வவழ்ந்தவல உலகம் நனமமமய 

உணரும்; சநர்மம வழிமய உணரும்; கவிமத 

விருந்மத நுகரும். இந்த அரிய கனி எங்சக 

சபெவயச் சசேரைசவண்டுசமவ, அங்சகதவன சபெவயச் 

சசேர்ந்திருக்கறது" எனறவன.



ஒளமவயவருக்கு அதிகமவனிடம் உண்டவன 

மதிப்பு ஆயிரைம் மடங்கு உயர்ந்துவிட்டது. 

‘இவன பதயவப் பிறவி' எனறு மனம் குளிர்ந்து 

வவழ்த்தத் பதவடங்கனவர்.

"அதியர் குலத்தில வந்த சகவமவசன, நீ வவழ்க! 

சபெவரில பெமகவமரை அழித்து பவலலும் வீரைத் 

திருமவயுமடய பநடுமவன அஞ்சிசய, நீ வவழ்க! 

வவழ்க! பெவல சபெவனற பவண்பிமறமயத் 

திருமுடியிசல சூடும் நீல கண்டப் 

பபெருமவமனப்சபெவல நீ எனறும் நிமலபபெற்று 

வவழ்வவயவக! நீ எத்தமன அரிய ஈமகமயச் 

பசேயதவய! மமலயிசல விமளந்த அரிய 

பநலலிக்கனிமய, நவம் உண்டவல நலலபதனறு 

எண்ணவமல எனக்குக் பகவடுத்தவசய! இதனவல 

உண்டவகும் அரிய பெயன இனனபதனறு எனக்குச்

பசேவலலவமல அடக்க, சேவவு நீங்கும்பெடி எனக்குத் 



தந்துவிட்டவசய! உன பபெருமமமய 

எனனபவனறு பசேவலசவன! வவழ்க, வவழ்க, 

வவழ்க!" எனறு பெவடி வவழ்த்தினவர்.

"அந்தக் கனிமயவிட இந்தப் பெவடல 

இனிமமயவக இருக்கறது. அமத உண்டவல 

இந்த நவற்ற உடம்பு ஒருகவல பநடிது வவழலவம், 

ஆனவல இந்தப் பெவடமலப் பபெற்றமமயவல என 

புகழுடம்பு சேவவவமல வவழும்" எனறு மகழ்ச்சி 

பபெவங்கப் சபெசினவன, அதிகமவன பநடுமவன 

அஞ்சி.

அதுமுதல ஒளமவயவர் உள்ளத்தில ஏறிக் 

பகவண்டவன அதிகமவன. அவர்களிமடசய 

இருந்த நட்பு வலிமம பபெற்றது."நவன உங்கள் 

தம்பி சபெவனறவன. எனக்குத் தமக்மக யவரும் 

இலமல. உங்கமளசய அவ்வவறு பகவள்கசறன"



எனறு பெணிந் தவன அதிகமவன. ஒளமவயவரும் 

உடனபிறந்தவமன விட மிக்க அனசபெவடு 

அவனிடம் பெழகலவயினர்.

நீண்ட கவலம் வவழச்பசேயயும் பநலலிக் 

கனிமயத் தவன உண்ணவமல ஒளமவக்கு 

ஈந்தவன அதிகன எனற பசேயதி தமிழ்நவடு 

எங்கனும் பெரைவியது. புலவர்கள் அவமனப் 

பெவரைவட்டும்சபெவது பநலலிக்கனி வழங்கய 

பபெருஞ் பசேயமலப் சபெவற்றிப் புகழ்ந்தவர்கள்.

*

திருக்சகவவலூரில கவரி எனற வள்ளல 

இருந்தவன. அவன முடியுமட மனனர்களுக்குப் 

சபெவரில துமணயவகச் பசேனறு சபெவரிட்டு 

பவற்றிபபெற மவக்கறவன. அக்கவலத்தில சசேரை 

நவட்மட ஆண்டிருந்தவன பபெருஞ்சசேரைல 



இரும்பபெவமற எனற சசேரைன. அவனுக்குக் 

பகவலலிமமலமயத் தன ஆட்சிக்குள் 

பகவண்டுவரை சவண்டும் எனற அவவ இருந்தது. 

பகவலலிமமலமயச் சேவர்ந்த ஒரு பெகுதிமய 

ஓரிபயனபெவன ஆண்டு பகவண்டிருந்தவன. 

அவனசமல சபெவர் பதவடுக்க விரும்பிய சசேரைன, 

கவரிமயத் தன பெமடக்குத் துமணயவக வரும்பெடி 

ஆள் விட்டு அமழத்தவன. கவரி சசேரைமவமனப் 

சபெவயப் பெவர்த்துப் சபெசினவன. "ஓரி சிறிய 

நவட்டுக்குத் தமலவன. அவசனவடு சபெவரிட 

நீங்கள் சபெவகசவண்டியதிலமல. நவன 

எனனுடன இருக்கும் வீரைர்களுடன பசேனறு 

அவமன பவனறு வருகசறன" எனறவன. 

பபெருஞ்சசேரைல இரும்பபெவமற அப்பெடிசய 

பசேயயலவம் எனறு ஒப்புக்பகவண்டவன.



உடசன கவரி ஓஒரியினசமல சபெவர் பதவடுத்தவன.

அப்சபெவரில ஓரி உயிர் இழந்தவன. அவனுமடய 

பகவலலிக் கூற்றத்மதக் கவரி சசேரைமவனுக்கு 

வழங்கனவன. அதிகமவனுக்கும் ஓரிக்கும் 

பெழக்கம் இருந்தது. ஒரு கவரைணமும் இலலவமல 

ஓரியினசமல பெமடபயடுத்து அவமனக் பகவனற

கவரியினிடம் அதிகமவனுக்குக் சகவபெம் 

மூண்டது. சசேரைமவனுக்குக் மகயவளவக இருந்சத 

இப்பெடிக் கவரி பசேயதிருக்கறவன எனபெமத 

உணர்ந்தசபெவது அதிகமவனுக்குச் சினம் 

முறுகயது. சசேரைமவனுக்கும் அவனுக்கும் 

வழிவழிசய பெமகமம இருந்து வருகறதலலவவ?

அதிகமவன கவரிமயத் பதவமலக்க 

சவண்டுபமனறு கருதி அவன வவழ்ந்த 

திருக்சகவவலூரினசமற் பெமடபயடுத்தவன. 

சபெவர் நிகழ்ந்தது. கவரி பபெரிய வீரைன; அவனிடம் 



வீரைம் மிக்க பெல வீரைர்கள் இருந்தவர்கள். 

எனறவலும் அதிகமவனுமடய பெமடவலிக்கு 

முன கவரியின பெமட நிற்க முடியவிலமல; 

சதவலவிமயசய கண்டது. தவன எதிர்பசேனறு 

நினறு சபெவர்பசேயதவல அதிகமவன தனமனக் 

பகவனறுவிடுவவன எனறு அஞ்சிய கவரி 

சபெவர்க்களத்திலிருந்து ஓடிவிட்டவன. சநசரை 

வஞ்சி மவநகர் பசேனறு தனக்கு சநர்ந்த கதிமயச் 

பசேவனனவன.

பபெருஞ்சசேரைலிரும்பபெவமற கவரிக்கு ஆறுதல 

கூறினவன. "இதுவும் நலலதவகப் சபெவயிற்று. 

அதிகமவமனப் பூண்சடவடு அழிக்க நலல 

சேந்தர்ப்பெம் கமடத்திருக்கறது. அவமன அழித்து

உனக்கு மீட்டும் திருக்சகவவலூமரை 

உரிமமயவக்குகசறன" எனறவன சசேரைமவன. 

அனறு முதசல சபெவருக்கு சவண்டிய 



ஆயத்தங்கமளச் பசேயயத் பதவடங்கனவன. 

கவரியும் தனனுடன ஓடிவந்த வீரைர்கமளத் 

பதவகுத்து ஒரு சிறிய பெமடயவக 

அமமத்துக்பகவண்டவன. தக்க பெமடப் பெலம் 

இருக்கறது எனற நம்பிக்மக சதவனறியவுடன 

சபெவர் முரைசு பகவட்டினவன சசேரைன. அதிகமவன 

அதற்கு அஞ்சேவிலமல. சிங்கக் குட்டிமயப் 

சபெவலத் துள்ளிக் குதித்தவன. அவனுமடய 

சகவட்மட மிகவும் வலிமமயுள்ளது. 

பெமகவர்களவல அழிப்பெதற்கரியது. சகவட்மடக் 

குள்ளிருந்து புறத்சத பசேலவதற்கு இரைகசியமவன 

சுரைங்க வழி ஒனறு இருந்தது. பெமகவர்கள் 

பநருங்கும்சபெவது அதன வழிசய யவரும் 

அறியவமல பவளியிசல பசேனறுவிடலவம்.

அதிகமவன பவளிசய வந்து சபெவர் பசேயவமத 

விரும்பெவிலமல. சகவட்மடமயத் தக்கபெடி 



பெவதுகவத்து வவயிலகமள இறுக மூடி உள்சள 

இருந்தவசல சபெவதும் எனறு எண்ணினவன. 

சகவட்மடக்குள்சள புக இயலவமல 

சேலித்துப்சபெவயப் பெமகவர்கள் 

சபெவயவிடுவவர்கள் எனறு அவன 

எதிர்பெவர்த்தவன.

சசேரைன பெமட அதிகமவன சகவட்மடமய 

முற்றுமகயிட்டது. அதிகமவன பவளிசய 

வரைவிலமல; சகவட்மடமய மூடிவிட்டு உள்சள 

இருந்தவன. சில நவட்கள் பசேனறன. உள்சள 

இருப்பெவர்களுக்கு உணவு குமறந்துவிட்டவல 

தவசன சகவட்மடக் கதவுகமளத் திறந்து 

பவளிசய வந்துவிடுவவன எனறு சசேரைமவன 

எதிர்பெவர்த்தவன.



அதிகமவசன சகவட்மடக்குள் இருந்த சுருங்மக 

வழியவகச் சிலமரை அனுப்பி உணவுப் 

பெண்டங்கமளக் பகவண்டுவரைச் பசேயதவன. 

அதனவல எத்தமன கவலமவனலும் உணவுக் 

குமற இனறிக் சகவட்மடக்குள் அதிகமவனும் 

அவமனச் சசேர்ந்தவர்களும் இருக்கமுடியும். 

இந்த இரைகசியம் சசேரைமவனுக்குத் பதரியவது. 

'இவ்வளவு கவலத்துக்கு சவண்டிய உணவுப் 

பபெவருள்கமள எப்பெடி அவன இந்தக் 

சகவட்மடக்குள் சசேமித்து மவத்திருக்கருன!' 

எனசற வியப்பெமடந்தவன. அதிகமவனுமடய 

ஊழ்விமன பபெவலலவததவக இருந்தது. அவன 

அரைண்மமன அந்தப்புரைத்தில துணி 

பவளுத்துவந்த ஒரு வண்ணவத்திப் பபெண்ணுக்கு 

அரைண்மமனமயச் சசேர்ந்த யவசரைவ தீங்கு 

இமழக்க முற்பெட்டவர்கள். அமத அவள் 

அதிகமவனிடம் முமறயிட்டுக் பகவண்டவள். 



அவன அவள் முமறயீட்மடக் கவதில வவங்கக் 

பகவள்ளவிலமல. அதனவல அவளுக்கு 

அதிகமவனிடம் பவறுப்பு உண்டவயிற்று. 

அவளுக்கு அரைண்மமன இரைகசியம் எலலவம் 

பதரியும்.

அந்தப் பபெண் இப்சபெவது சகவட்மடக்கு 

பவளிசய ஊருக்குள் இருந்தவள். அதிகமவனிடம் 

இருந்த பவறுப்பு இப்சபெவது சவமல பசேயயத் 

பதவடங்கயது. அவள் சசேரைமவன பெமடத் 

தமலவன ஒருவனிடம் சுரைங்க வழிமயப்பெற்றிச் 

பசேவனனவள்.

அதமனத் பதரிந்துபகவண்ட அவன முதல 

சவமலயவக அந்த வழிமய அமடத்துவிட்டவன. 

அதிகமவன குமகயுள் அகப்பெட்ட சிங்கம்சபெவல 

ஆயினவன. சவறு வழியிலலவமல சகவட்மடக் 



கதவுகமளத் திறந்து பகவண்டு பவளியிசல 

சபெவர்க்களத்தில குதிக்க சவண்டிய நிமல 

அவனுக்கு ஏற்பெட்டது.

சபெவர் கடுமமயவக மூண்டது. மவரைசமறிய 

சதவளும் உரைசமறிய உடம்பும் உறுதிசயறிய 

உள்ளமும் பெமடத்தவர்கள் அதிகமவனுமடய 

பெமடவீரைர்கள். அவர்கமள எளிதில அடக்க 

முடியும் எனறிருந்தவன சசேரைமவன. அது நடவவது 

எனபெமத இப்சபெவது உணர்ந்து பகவண்டவன.

தன பெமடத் தமலவர்களுக்கு ஊக்கமூட்டினவன 

பபெருஞ்சசேரைலிரும்பபெவமற. யவமனயும் 

யவமனயும் சமவதின. குதிமரையும் குதிமரையும் 

பபெவருதன. விலலிலிருந்து அம்புகள் 

சசேவனவமவரியவகப் பபெவழிந்தன. வவமளப் பெலர் 

வீசினர்; சவமல ஓச்சினர். யவருக்கு பவற்றி, 



யவருக்குத் சதவலவி எனறு பதளிய முடியவமல 

பெல நவட்கள் சபெவர் நிகழ்ந்தது. கமடசியில 

அளவிசல மிகுதியவக இருந்த சசேரைனபெமட 

முனசனறியது. கவரி மவனத்துடன சபெவர் 

புரிந்தவன. இறுதியில அதிகமவன பெமட 

சதவற்றது. ஒரு வீரைன எறிந்த சவல மவர்பிசல 

பெவய அதிகமவன வீழ்ந்தவன. அவன வீழ்ச்சிமயக் 

கண்டு சசேரைன பெமடயினர் ஆரைவவரித்தவர்கள். 

பபெருஞ்சசேரைல இரும்பபெவமற, சபெவர்க்களத்தில 

மவண்டு கடந்த அதிகமவனக் கண்டவன. அவன 

பநஞ்சு நடுங்கயது. அதிகமவன புகமழப் 

புலவர்கள் பெவடிய பெவடலகளினவல 

உணர்ந்தவனவதலின அவனுக்சக அவன 

உயிரைற்ற உடமலப் பெவர்க்கப் பபெவறுக்கவிலமல.

புலவர்கள் பெவட்டவல அழுது புலம்பினர்கள். 

அதிகமவமன எரித்து அங்சக நடுகலமல நட்டு 



வீரைர்கள் வழிபெட்டவர்கள். அந்த நடுகலமலத் 

பதயவமவகப் பின வந்தவர்கள் கும்பிட்டு 

வணங்கனவர்கள்.

ஈமகயினவலும் வீரைத்தவலும் சிறந்து நினற 

அதிகமவன இனறும் பெழம் பெவடலகளில 

மவயவமல நிமலத்து நிற்கறவன.



கவரி

அதிகமவன வரைலவற்றிசல வந்த கவரியும் ஏழு 

வள்ளலகளில ஒருவன. அவன முழுப் பபெயர் 

மமலயமவன திருமுடிக் கவரி எனபெது. 

மமலயமவன எனபெது அவன குடிப் பபெயர். 

திருக்சகவவலூசரை அவனுமடய தமலநகர். அமத

நடுவிசல பபெற்ற நவட்மடப் பெல கவலமவக 

ஆண்டு வந்தவர்கள் மமலயமவனகள் எனனும் 

வீரைக் குடியினர். அவர்கள் ஆண்ட நவடவதலின 

அதற்கு மமலயமவன நவடு எனற பபெயர் வந்தது. 

அது நவளமடவில மவறி மலவடு எனறு 

வழங்கலவயிற்று.

கவரி ஈமகயிற் சிறந்தவன; வீரைத்தில 

இமணயற்றவன. அவனிடத்தில ஒரு பபெரிய 



பெமட இருந்தது. பதரிந்பதடுத்த அடசலறு 

சபெவனற வீரைர்கள் அடங்கய பெமட அது. அந்தப் 

பெமடப் பெலத்தினவல அவமனக் கண்டவல 

யவரும் அஞ்சி நடுங்குவவர்கள். இரு பபெரு 

மனனர்களுக்குள் சபெவர் மூண்டவல அவரில ஒரு 

மனனன மமலயமவன திருமுடிக் கவரிமய 

அணுகுவவன. தனக்குத் துமணயவக 

வரைசவண்டுபமனறு பசேவலவவன. கவரி தன 

பெமடயுடன பசேனறு சபெவரிசல ஈடுபெடுவவன. 

பிறகு பவற்றி யவருக்கு எனபெமதப் பெற்றி ஐயசம 

இலமல. அவன எந்தக் கட்சியில சசேர்ந்தவசன 

அதற்குத்தவன பவற்றி.

அவனிடம் கரிய நிறம் பபெவருந்திய குதிமரை 

ஒனறு இருந்தது; கவரிபயனபெசத அதற்கும் 

பபெயர். அது மமலயமவனுமடய உள்ளம் 

சபெவலப் பெவயும் இயலபுமடயது. சசேவழனுக்சகவ, 



பெவண்டியனுக்சகவ, சசேரைனுக்சகவ துமணயவகச் 

பசேனறு சபெவரிடுவவன கவரி. சபெவர் முடிவில 

பவனற மனனன அவனுக்குப் பெல பெல 

பெரிசிலகமளத் தருவவன. பபெவனனும் மணியும் 

அளிப்பெவன, ஊர் அளிப்பெவன; நவடு அளிப்பெவன. 

வண்டி வண்டியவகத் தவன பபெற்ற பெண்டங்கமள 

ஏற்றிக்பகவண்டு வருவவன கவரி. யவமனகளும் 

குதிமரைகளும் சதர்களும் அவனுக்குப் பெரிசிலவக 

வரும்.

சில நவட்களில அத்தமனமயயும் கவரி வவரி 

வீசுவவன. புலவர்கமளக் கண்டவல அவனுக்குப் 

சபெரைனபு. அவர்களுக்குக் கவதிற் கடுக்கன 

சபெவட்டுப் பெவர்ப்பெவன. சதமரைக் பகவடுத்து ஏறச் 

பசேயது கண் குளிரைக் கண்டு பபெருமகழ்ச்சி 

அமடவவன. இதனவல அவனுக்குத் சதர் 

வழங்கும் பபெரு வள்ளல எனற பபெயர் 



வந்துவிட்டது. ‘'சதர்வண் மமலயன" எனறு 

புலவர்கள் பெவடினவர்கள்.

'பபெரும் சபெவரில வீரைத்மதக் கவட்டிப் சபெவரைவடிப் 

பபெற்ற பபெவருளவயிற்சற! பெல கவலம் மவத்துக் 

பகவண்டு வவழலவம்' எனறு அவன 

நிமனப்பெதிலமல. சதவள் உள்ள அளவும் துயர் 

இலமல, வவள் உள்ள அளவும் வறுமம இலமல

எனறு, வந்தவற்மறபயல லவம் வவரி வவரி 

வழங்கனவன.

புலவர் பபெருமவன கபிலர் அவனுமடய 

இயலமபெக் சகள்வியுற்றவர். அவமனப் 

பெவர்க்கசவண்டும் எனற ஆவல உண்டவயிற்று. 

பபெற்ற பபெவருள்களின சமல பெற்றிலலவமல 

வழங்கும் அதிசேயத்மதத் தம் கண்ணவசல பெவர்க்க



சவண்டுபமனறு வந்தவர்; கண்ணவரைக் கண்டு 

வியந்தவர்.

அவனுமடய ஈமகமய ஒரு பெவட்டில அழகவகப் 

பெவடினர். "கழமலப் புமனந்த அடிமய யுமடய 

கவரிசய, உனனுமடய நவடு கடற்கமரையில 

இருப்பெதனறு; உள் நவட்டில இருப்பெது. அதனவல

அமதக் கடல பகவள்ளவது; பெமகவர்களும் 

பகவள்ள அஞ்சுவவர்கள். அத்தமகய நவட்மட நீ 

சவள்வி பசேயது நவட்டுக்கு நலம் புரியும் 

அந்தணருக்குக் பகவடுத்துவிட்டு நிற்கறவய. 

முடியுமட மனனர் மூவருள் யவரைவவது ஒருவன 

வந்து உனனத் துமணயவக அமழத்துச் பசேனறு 

அளவற்ற உணவுப் பெண்டங்கமள 

வழங்குகறவன. அவற்மறப் பபெற்றுக்பகவண்டு 

இங்சக வந்த மறுநவசள, உன புகமழயும் உன 

குடிப்புகமழயும் பசேவலலிக்பகவண்டு வரும் 



புலவருக்கும் பெவணருக்கும் அவற்மறக் 

பகவடுத்து விடுகருய. எலலவவற்மறயும் 

பகவடுத்துவிட்டு பவறுங்மகசயவடு நிற்கறவய. 

உனனுமடயது எனறு பசேவலவதற்கு எனன 

இருக்கறது? ஒனமற சவண்டுமவனல 

பசேவலலலவம். கற்புமடய உன மமனவியின 

சதவள் ஒனறுதவன உனக்கு உரிமமயவக 

இருக்கறது. இந்த நிமலயில நீ எவ்வளவு உள்ளச்

பசேருக்சகவடு இருக்கருய!" எனற கருத்சதவடு ஓர் 

அரிய பெவடமலப் பெவடினவர்.

கவரியினிடம் பெல புலவர்கள் வந்தவர்கள். 

நனறவகப் பெடித்த புலவர்களும் வந்தவர்கள். அமரை

குமறப் பெடிப்பெவளிகளும் வந்தவர்கள். 

எலசலவருக் கும் மகயிசல கமடத்தமத வவரி 

வீசினவன அந்த வள்ளல. இமதக் கபிலர் 

கவனித்தவர். அவனுமடய பகவமடமய அவர் 



பெவரைவட்டினவலும், தரைம் அறியவமல அவன 

வழங்குவமத அவர் விரும்பெவிலமல. 

புலவர்களுக்குத் தரைமறிந்து 

பெவரைவட்டுபெவர்களிடந்தவன அனபு அதிகமவக 

இருக்கும். தரைம் அறிதமல வரிமசேயறிதல எனறு 

பசேவலவவர்கள். இந்த 

உண்மமமய மமலயமவனுக்கு அறிவுறுத்த 

சவண்டுபமனறு கபிலர் கருதினவர். ஒரு நவள் 

அதற்கவக ஒரு பெவட்மடப் பெவடினவர்.

"பபெருந் தமலவசன, ஓரிடத்தில இருக்கும் ஒரு 

வள்ளசல சநவக்க நவலு திமசேயிலிருந்தும் 

கமலஞர்கள் வருவவர்கள். அவர்களின தரைத்மத 

அறிவதுதவன அரிய கவரியம்; பகவடுப்பெது எளிது. 

பகவடுப்பெதற்குப் பபெவருள் இருந்தவல சபெவதும்; 

வரிமசேயறிவதற்சகவ தனித்திறமம சவண்டும். 

இமத நனறவக நீ பதரிந்து பகவள்ளசவண்டும். 



இனி, புலவர்கமளபயலலவம் ஒசரை நிமறயவகப் 

பெவர்ப்பெமத விட்டுவிடு" எனறு அறிவுறுத்தினர்.

அவனுமடய வீரைத்மதயும் அவர் பெவரைவட்டினவர். 

"உலகல துமணயவக வந்தவமன அவனவல 

பவற்றி பபெற்றவன புகழ்வது தவன இயலபு. உன 

திறத்தில அப்பெடி அனறு. பவற்றி பபெற்றவமனப்

சபெவயக் சகட்டவல, 'நவனவ பவனசறன? எலலவம்

கவரி தந்த பவற்றி' எனறு பசேவலவவன. 

சதவற்றவனிடம் சபெவனவசலவ, "அந்தக் கட்சியில 

மமலயமவன சசேர்ந்திருந்தவன. அவன மவத்திரைம் 

அங்சக இரைவமல இருந்தவல நவன எளிதில 

பவற்றி அமடந்திருப்சபென’ எனறு கூறுவவன. 

இப்பெடி, பவனறவனும் சதவற்றவனும் உன 

புகமழசய பசேவலலும்பெடி இமணயிலலவத 

வீரைனவக நிற்கறவய நீ" எனறு புகழ்ந்தவர்.



இவ்வவறு பகவமடயிலும் வீரைத்திலும் சிறந்து 

வவழ்ந்திருந்த கவரி சசேரைமவனவகய 

பபெருஞ்சசேரைலிரும் பபெவமறக்கவக ஓரிமயக் 

பகவலலும்பெடி சநர்ந்தது. அதனவல அதிகமவன 

திருக்சகவவலூரின மீது பெமடபயடுத்தவன. 

அவமன எதிர்த்து நிற்க முடியவிலமல 

கவரிக்கு. ஒரிசயவடு பபெவருதமமயவல வீரைர்கள் 

இமளப்புற்றிருந்தனர். அந்தச் சேமயம் பெவர்த்து 

அதிகமவன சபெவர் பசேயயப் புகுந்தமமயவல 

இயலபெவன மிடுக்குடன சபெவர் பசேயய 

இயலவிலமல.

அப்சபெவரில சதவலவியுற்ற கவரி சசேரைமவன 

பபெருஞ்சசேரைலிரும் பபெவமறமய அமடந்தவன. 

அவன அதிகமவசனவடு சபெவர் பதவடங்கனவன. 

அப் சபெவரில கவரி எனனும் தன குதிமரையினசமல

ஏறி ஒரு பபெரும் பெமடக்குத் தமலமம 



தவங்கனவன திருமுடிக்கவரி. அவனுமடய வீரைம் 

நனறவகத் தகடூர்ப் சபெவரில பவளியவயிற்று. 

சசேரைமவன அந்தப் சபெவரில பவனறவன. கவரிக்கு 

அவனுமடய திருக்சகவவலூமரைத் தந்தசதவடு 

சவறு பெல பெரிசிலகமளயும் வழங்கனவன.

மூனறு முடிமனனர்களும் ஒரு சேமயம் தம்முட் 

சேண்மடயினறிச் சசேர்ந்திருக்கும் நிமல வந்தது. 

அப்சபெவது மூவரும் மமலயமவனுமடய 

பபெருமமமயப் சபெசே சநர்ந்தது. மூவரும் 

தனித்தனிசய அவமனப் பெவரைவட்டினர்கள். 

"இத்தமகய பபெருவீரைனுக்கு நவம் மூவரும் 

சசேர்ந்து ஒரு சிறப்மபெச் பசேயயசவண்டும்" எனறு 

முடிவு பசேயதவர்கள். முடிமயயணியும் உரிமம 

சசேரை சசேவழ பெவண்டியர்களுக்சக இருந்தது. சில 

பபெரும் புலவர்கள் முடியணியும் 

சிறப்புமடயவர்களவக இருந்தவர்கள். அவ்வவசற 



மமலயமவனுக்கும் முடி சூட்டி அமதயணியும் 

உரிமமமய வழங்கலவம் எனறு 

தீர்மவனித்தவர்கள். ஒரு பபெரு விழவ நடத்தி 

அவனுக்கு முடி அணிந்தவர்கள். அதற்குமுன 

மமலயமவன கவரி எனற பபெயசரை இருந்தது. 

இந்தச் சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்குப் பின அவனுக்கு 

மமலயமவன திருமுடிக் கவரி எனற பபெயர் 

நிலவியது.



ஓரி

பகவலலி மமலமயச் சேவர்ந்த நவட்மட ஆண்ட 

ஓரிமயப் பெற்றி முனசபெ ஓரைளவு 

அறிந்திருக்கசறவம் அலலவவ? அவன 

வள்ளனமமயும் வீரைமும் உமடயவன. அவமன 

ஆதன ஓரி பயனறும் பசேவலவவர்கள். வலவில 

ஓரி எனறு அவனுக்கு ஒரு பபெயர் வந்தது. ஓர் 

இலக்மக எயதவல அந்த அம்பு பெல 

பபெவருள்கமளத் துமளத்துக்பகவண்டு 

பசேலலும்பெடி எயவது அந்த விலலவளியின 

விறமலக் கவட்டும். அவ்வவறு அம்மபெ எயயும் 

விலமல வலவில எனபெர். இரைவமன 

தவடமகயினசமல எயத அம்பு அவள் மவர்மபெத் 

துமளத்து மமலமயத் துமளத்துப் பினபு 

மரைத்மதத் துமளத்து அப்பெவல மண்ணுக்குள் 



பசேனறது. அதனவல இரைவமமன வலவில 

இரைவமன எனறு பசேவலவதுண்டு. அவ்வண்ணசம 

ஓரியும் அம்பு விடும் திறமமயுமடயவன. 

அவனுமடய வலவிலலின பபெருமமமய 

வனபெரைணர் எனற புலவர் பெவடியிருக்கறவர். 

அந்தப் பெவடமல, மமலச்சேவரைலில ஓரி 

சவட்மடயவடுவமதக் கண்ட பெவணன ஒருவன 

பசேவலலும் முமறயிசல அமமத்திருக்கறவர்.

அந்தப் பெவணன தன மமனவியவகய 

விறலிசயவடும் பெலவமக இமசேக்கருவிகமள 

வவசிக்கும் சுற்றத் சதவடும் தனக்கு உதவிபுரியும் 

பகவமடயவளிகமள நவடிப் சபெவயக் 

பகவண்டிருந்தவனவம். அப்சபெவது அங்சக ஒரு 

வீரைமனக் கண்டவன. வீரைன மிகவும் வியக்கத் தக்க

சவட்மடமய ஆடிக் பகவண்டிருந்தவன. 

அவன தன விலமல வமளத்து ஒரு 



யவமனயினசமல அம்மபெ எயதவன. மற்றவர்கள் 

எயதிருந்தவல அந்த யவமனமயப் புண்பெடுத்தி 

அதன உடலிசல தங்கயிருக்கும். ஆனவல இந்த 

வீரைன எயத அம்சபெவ அந்த யவமனமயக் கீசழ 

வீழ்த்தியது. அந்த யவமனக்குப் பினனவசல 

அதனசமல பெவயவதற்கவக ஒரு புலி ஆபவனறு 

வவமயத் திறந்துபகவண்டு நினறது. அம்பு 

புலியின வவயக்குள்சள பசேனறு அமதயும் 

மவயத்து அதன உடம்மபெயும் துமளத்துப் 

புறப்பெட்டது. அங்சக நினறிருந்த ஒரு கமலமவன

ஊடுருவி அமத உருட்டியது. பிறகு உரைல 

சபெவனற தமலமயயுமடய கவட்டுப் பெனறி 

ஒனறின உயிமரை வவங்கயது. அதற்கு அப்பெவல 

இருந்த புற்றுக்குள்சள நுமழந்து அங்கருந்த 

உடும்மபெத் பதவமலத்தது. இந்த வலவில 

சவட்மடமயப் பெவர்த்துப் பெவணனும் பிறரும் 

வியப்பில ஆழ்ந்தனர்.



"இத்தமன விலங்குகமளயும் ஒசரையடியவகக் 

பகவலலும் இவ்வீரைன யவசரைவ 

பதரியவிலமலசய! இவன கூலிக்கு சவட்மட 

ஆடுபெவனவகத் சதவனற விலமல. உருவத் 

சதவற்றத்மதப் பெவர்த்தவல நலல பசேலவபனனசற

சதவனறுகறது. மவர்பிசல முத்து மவமல சவறு 

இருக்கறது. இவனதவன பகவலலி மமலத் 

தமலவனவகய ஓரிசயவ!' எனறு சிறிசத அந்தப் 

பெவணன சிந்தமன பசேயதவன.

மற்றவர்கமள அமழத்து, "நவன பெவடுகசறன; 

நீங்கபளலலவம் இமசேக் கருவிகமள 

வவசியுங்கள்" எனறவன. அந்த இடத்தில ஓர் 

அரிய பெவடலவங்கு நிகழ்ந்தது. யவமழ ஒருவன 

வவசித்தவன. முழமவ ஒருவன அடித்தவன. 

பபெரிய குழமல ஒருவன ஊதினவன. மற்றவர்கள் 

சவறு கருவிகமள வவசித்தவர்கள். 



எலசலவருக்கும் தமலவனவக நினறு பெவணன 

பெவடினன; ஓரியின பபெயர் வரும் பெவடமல 

இனனிமசேயுடன பெவடினவன. தன பபெயரைவதலவல 

அமதக் சகட்டு ஒரி நவணினவன. "நவங்கள் 

எவ்வளசவவ நவடுகமளபயலலவம் 

பெவர்த்துக்பகவண்டு வருகசறவம். உனமனப் 

சபெவலத் திறமமமயயுமடய சவட்டுவன 

எங்கும் இலமல" எனறு புகழ்ந்தவன பெவணன. 

அதிகமவகப் புகழ இடம் பகவடுக்கவமல, தவன 

சவட்மடயவடிய விலங்கன ஊமனத் தந்து 

நிமறயத் சதமனயும் வழங்கனவன ஓரி. அவசன 

ஓரி பயனபெமத அறிந்து பகவண்டவன பெவணன. 

அந்தப் பெவணன நிகழ்ந்தமதபயலலவம் 

பசேவலவது சபெவலப் பெவடமல அமமத்திருந்தவர் 

வனபெரைணர்.



ஓரியினிடம் வரும் இமசேவவணர்கள் அவன 

உள்ளத்மதத் தம் இமசேயவல பகவள்மள 

பகவண்டனர். அவர்களுக்கு யவமனகமளப் 

பெரிசிலவகக் பகவடுத்தவன. பவள்ளி நவரிசல நீல 

மணியினவல பசேயத குவமள மலர்கமளத் 

பதவடுத்து அவர்களுக்கு வழங்கனவன. பபெவற் பூ 

முதலிய பிற அணிகலனகமளயும் அளித்தவன.

இமசேப் புலவர்கள் அவமன நவடி வந்தவல, 

"நீங்கள் பெவடுங்கள்" எனறு அவன 

பசேவலவதிலமல. அவர்களுக்கு அறுசுமவ 

உண்டிமய வயிறு நிரைம்பெ அளிப்பெவன. உறங்க 

பமத்பதனற பெடுக்மகமயக் பகவடுப்பெவன. 

யவபதவரு குமறயுமினறி அரைசேகுமவரைர்கமளப் 

சபெவல அவர்கள் இனபெம் துயப்பெவர்கள். 

அவர்களவக மகழ்ந்து பெவடினவல அமதக் சகட்டு 

மகழ்வவன. "குயிமலப் பெவடு எனறு பசேவலலிக் 



சகட்க முடியுமவ? இளசவனில வந்தவல 

மவஞ்சசேவமலயில அது மவந் தளிமரைக் சகவதி 

இனபுற்றுப் பெவடும்சபெவது எவ்வளவு 

இனிமமயவக இருக்கறது! அப்பெடி 

இமசேவவணர்கள் மனம் குளிர்ந்து தவமவகசவ 

பெவடும்சபெவது வருவது தவன இனிய பெவட்டு. 

அமதக் சகட்பெதற்கு எவ்வளவு கவலமவயினும் 

கவத்திருக்கலவம்" எனபெவன.

வந்த பெவணர்கள் பெல கவலம் வறுமமயிசல 

வவடினவர்களவதலின இங்சக கமடக்கும் 

விருந்துணமவ ஆவல தீரை உண்பெவர்கள்; 

அளவுக்கு மிஞ்சி உண்பெவர் கள். அதனவல 

உண்டவன கமளப்மபெ ஆற்றிக்பகவள்வவர்கள்; 

உறங்குவவர்கள். இப்பெடி உண்பெதும் 

உறங்குவதுமவகப் சபெவது கழியுசம பயவழியப் 

பெவடுவசதவ ஆடுவசதவ அவர்களிடம் 



எதிர்பெவர்க்க முடியவது. இந்த நிமலமய 

வனபெரைணர் எடுத்துக் கூறினவர்.

இப்பெடிக் பகவமடயவளியவக வவழ்ந்த ஓரியின 

பகவலலிக் கூற்றத்தினசமல கணமவத்தவன 

சசேரைமவன, அதமன அறிந்து கவரி பெமடபயடுத்து 

வந்தவன. ஓரிபயனனும் தன குதிமரையில ஏறிப் 

சபெவரைவடினன ஓரி, சபெவர் பசேயவமதசய தம் 

வவழ்க்மகத் பதவழிலவகவுமடய கவரியின 

பெமடவீரைர்களின முன ஓரியின பெமட நிற்க 

முடியவிலமல. கவரியின வவளுக்கு அவன 

இமரையவனவன. பகவலலிக் கூற்றத்து மக்கள் 

அவனுமடய அருங்குணங்களில ஈடுபெட்டவர்க 

ளவதலின அவன இறந்ததற்கவக மிகவும் 

வருந்தினவர்கள். பவற்றி பபெற்ற கவரி அந்த 

நவட்டின தமலநகர் வழிசய பசேனற சபெவது 

ஊரில இருந்த மக்கபளலலவம் அவமன எள்ளி 



இமரைந்தனர். இமதப் பெரைணர் எனற புலவர் ஒரு 

பெவட்டில பசேவலலியிருக்கறவர்.

ஓரி சபெவர்க்களத்தில வீழ்ந்தவலும் ஏழு 

வள்ளலகளில ஒருவமக இலக்கயங்களில 

வீழவமல நிற்கறவன.



ஆய

பபெவதியில மமல தமிழ்நவட்டுக்குச் சிறப்மபெத் 

தருவது. பதனறல அங்கருந்து வீசுகறது. 

சேந்தனம் அதில விமளகறது. அதமனச் சேவர்ந்து 

திருக்குற்றவலம், பெவவநவசேம் எனனும் அழகய 

இடங்கள் இருக்கனறன. அங்சக ஆய குடி 

எனபெது ஓரூர். அமத ஆயக்குடி எனறு இப்சபெவது

பசேவலகறவர்கள். ஆய எனற வள்ளல 

வவழ்ந்திருந்த இடம் அது. ஆய அண்டிரைன 

எனறும் அவமனப் புலவர் பெவடியிருக்கறவர்கள்.

அவனுமடய ஆட்சிக்குட்பெட்டது பபெவதிய 

மமல. அக் கவலத்தில அம் மமலயில யவமனகள்

மிகுதியவக இருந்தன. ஆதலின ஆய பெல 

யவமனகமளப் பிடித்து வந்து பெழக்கனவன. ஆண்



யவமனகமளப் சபெவருக்கு ஏற்றபெடியும், பபெண் 

யவமனகமள வவகனமவகப் பெயன பெடுத்துவதற்கு

ஏற்ற வமகயிலும் பெழக்கச் பசேயதவன. 

அவனுமடய ஆமனப் பெந்தியில நூறு 

யவமனகளுக்குக் குமறவவக எனறும் 

இருந்ததிலமல.

அவனிடம் அடிக்கடி பெவணர்களும் புலவர்களும் 

வருவவர்கள். அவர்களுக்கு மற்றவர்கள் 

பகவடுப்பெது சபெவலப் பபெவனனும் மணியும் 

பகவடுப்பெவன; அவற்சறவடு யவமனமயயும் 

பெரிசிலவக வழங்குவவன. யவமனப் பெரிசில 

தருபெவன எனறு அவமனத் தமிழ் மக்கள் 

குறிப்பிடுவவர்கள்.

அக்கவலத்தில உமறயூரில சமவசியவர் எனற 

புலவர் வவழ்ந்து வந்தவர். அந்நகரில 



ஊமரைபயலலவம் கவணும் வமகயில ஓர் உயர்ந்த 

கட்டிடம் இருந்தது. அதற்கு ஊர் கவண் ஏணி 

எனறு பபெயர். அந்த ஏணியிருந்த பதருவுக்கு 

ஏணிச் சசேரி எனற பபெயர் அமமந்தது. 

அவ்விடத்தில இருந்தமமயவல அப்புலவமரை 

ஏணிச் சசேரி முடசமவசியவர் எனறு 

ஆமடயவளத்சதவடு பசேவனனவர்கள். அவர் 

முடவர்; அமதயும் அந்தப் பபெயர் குறிப்பித்தது. 

முடவரைவக இருந்தவலும் தமிழ்ப் புலமமயில 

அவர் நிரைம்பியிருந்தவர். அவருமடய உறுப்புக் 

குமறவு கவரைணமவக யவரும் அவமரை 

அவமதிப்பெதிலமல. அக்கவலத்தில தமிழ் மக்கள்

யவமரையும் உறுப்புக் குமறவுக்கவக இழிவு 

பெடுத்திச் பசேவலவது இலமல. இயற்மகயவக 

அமமந்த குமறமயக் குமறயவகசவ கருதுவது 

இலமல. குணத்தினவல குமறவிருந்தவல 

அமதத்தவன இழிவவக எண்ணுவவர்கள். 



உறுப்புக் குமற உள்ள புலவர்கமள அந்த 

அமடயவளத்சதவடு பபெயர் மவத்து 

வழங்கயதனவசல, இந்த இயலபு பதரிகறது. 

இழிவவகக் கருதினவல அப்பெடி 

வழங்குவவர்களவ?

ஏணிச்சசேரி முடசமவசியவர் ஆயகுடிக்கு 

ஒருமுமற பசேனறிருந்தவர். ஆய அவரிடம் 

சபெரைனபு பெவரைவட்டினவன; அவருமடய அறிவுச் 

சிறப்மபெயும் கவிபெவடும் ஆற்றமலயும் அறிந்து 

வியந்தவன; மகழ்ந்தவன. இருவரிமடசயயும் 

பநருங்கய சகண்மம உண்டவயிற்று. சமவசியவர் 

அங்சக தங்கனவர். இனறியமமயவத கவலங்களில

உமறயூருக்கு வருவவர்; சில நவட்கள் இருந்து 

மறுபெடியும் ஆயகுடிக்குச் பசேலவவர். வண்டு 

மலரில புகுந்துவிட்டவல இனனிமசே 

எழுப்பிக்பகவண்சட இருக்கும். அப்பெடிசய 



வள்ளமல அணுக வவழ்ந்த சமவசியவரிடம் 

பெவடலகள் பெல எழுந்தன. அவனுமடய 

பெண்புகமள அறிந்து நயமவக விளக்கப் 

பெவடினவர். ஒரு பெவட்டில, "வடக்சக இமயம் 

இருக்கறது. அதசனவடு ஒத்த பபெருமம 

உமடயதவகத் பதற்சக ஆயகுடி இருக்கறது. அது 

இலமலயவனவல இந்த உலகம் பிறழ்ந்து விடும்" 

எனறு பெவடினவர்.

ஒருநவள் அவமரைத் தன சதரில அமழத்துச் 

பசேனறவன ஆய. கவட்டு வழிசய அந்தத் சதர் 

பசேனறது. அங்சக பெழக்கப்பெட்ட பெல யவமனகள் 

இருந்தன. அவற்மறப் பெவர்த்த புலவர் ஒரு 

பெவட்மடப் பெவடினர். "இந்தக் கவட்டில இத்தமன 

களிறுகள் இருக்கனறனசவ! இந்தக் கவடு, சமகக்

கூட்டங்கள் தங்கும் மமலமயயும் சுரைபுனமன 

மலரைவல பதவடுத்த கண்ணிமயயும் உமடய ஆய 



அண்டிரைனுமடய குனறத்மதப் பெவடிற்சற?" 

எனறு பெவடினவர். அவனுமடய யவமனக் 

பகவமடமயசய அப்பெவடலில சிறப்பித்தவர்.

ஒருநவள் சில அனபெர்களுடன தனிசய சபெசிக் 

பகவண்டிருந்தவர் சமவசியவர். அப்சபெவது 

ஆயினுமடய ஈமகச் சிறப்மபெப் பெற்றிய சபெச்சு 

வந்தது. "பபெவருமளச் சசேமித்து மவப்பெதனவல 

பெயன எனன? அது எப்பெடியும் அழிந்து சபெவவது. 

அமத அறிந்து தனனிடம் வருபெவர்களுக்கு வவரி 

வழங்குகறவன ஆய” எனறவர் ஒருவர். "இந்த 

உலக வவழ்வு ஒனமறசய எண்ணித் தமக்கு 

சவண்டிய இனபெங்கமளத் துயத்து வவழும் 

பசேலவர்கள் பெலர் இருக்கறவர்கள். பிறருக்கு 

ஒனமறயும் அவர்கள் ஈவதிலமல. ஆய இங்சக 

நனகு வவழ்வசதவடு மறுமமயிலும் நலல 

இனபெம் கமடக்க சவண்டுபமனறு அறம் 



பசேயகறவன; வருங்கவல வவழ்மவ நிமனக்கும் 

அறிவவளன அவன" எனறு சவறு ஒருவர் 

கூறினர். அருகல இருந்த சமவசியவர் உடசன, 

"நீங்கள் பசேவனன இரைண்டு கருத்தும் பிமழ" 

எனறவர்.

"எனன அப்பெடிச் பசேவலகறீர்கள்?" எனறு 

இருவரும் சகட்டவர்கள்.

"இது பசேயதவல இது கமடக்கும் எனறு 

எதிர்பெவர்த்து ஒனமறச் பசேயதவல அது 

வவணிகத்மதப் சபெவல ஆகவிடும். 

இம்மமயிசல பசேயவது மறுமமக்கு வந்து 

உதவும் எனறு, தவன பசேயயும் அறத்துக்குப் 

பெயமன எதிர்சநவக்கும் அறவிமல வவணிகன 

அலலன ஆய. சேவனசறவர்கள் சபெவன வழி இது 

எனற ஒசரை நிமனசவவடு இந்த வள்ளனமமமய 



சமற்பகவண்டிருக்கறவன" எனறு விமட 

கூறினவர் புலவர். பிறகு அந்தக் கருத்மதசய 

பெவடலவகப் பெவடினர்:

★

ஆய அண்டிரைனுமடய நவடு வளம் பெமடத்த 

நவடு. பகவங்கு நவட்டில இருந்த சில சவளிர் 

அந்நவட்டின ஒரு பெகுதிமயயவவது தங்கள் 

உரிமமயவக்கக் பகவள்ள சவண்டுபமனறு 

எண்ணினர். அவர்களிடம் சவற்பெமடமய 

உமடய வீரைர் பெலர் இருந்தனர். அவர்கசளவடு 

ஒருமுமற சசேரைநவட்டு வழிசய வந்து 

பெமடபயடுத்தனர். சசேரை மனனன அவர்களுக்கு 

இணக்கமவக இருந்தவன.

அண்டிரைன அஞ்சேவிலமல. அவனிடம் யவமனப் 

பெமட பபெரிதவக இருந்தது. யவமனமய சவலவல 



பகவலவது எளிது. சவற்பெமட பகவங்கர்களிடம் 

சிறப்புமடயதவக இருந்தது. யவமனப் பெமடக்கு 

எதிர் சவல வீரைர் பெமட எனபெமத உணர்ந்சத 

அவர்கள் பெமடபயடுத்து வந்தவர்கள். ஆய 

அண்டிரைன தக்க பெமட வகுப்புடன எதிர்த்தவன. 

கடும் சபெவரைவகத் சதவனறிய அது பிறகு எளிய 

சபெவரைவகவிட்டது. சவமல ஓச்சே முடியவமல 

அதமனப் பிடித்த வீரைர்கமள ஆயின பெமட 

வீரைர்கள் பகவனறனர். எதிர் நிற்கமவட்டவமல 

புறங் பகவடுக்கத் பதவடங்கனர் பகவங்கர். ஆய 

அவர்கமள விடவமல துரைத்தினவன. சமற்குக் 

கடற்கமரை வமரைக்கும் அவர்கசள விரைட்டி 

அடித்தவன. இறுமவந்து ஆரைவவரைம் பசேயதுவந்த 

சவல பிடித்த வீரைர்கள் யவவரும் 

அப்பெடியப்பெடிசய சபெவர்க்களத்தில 

சவலகமளப் சபெவட்டுவிட்டு ஓடிவிட்டவர்கள். 

அந்த சவலகமள பயலலவம் பபெவறுக்கத் தன 



ஊரில ஓரிடத்தில குவிக்கச் பசேயதிருந்தவன ஆய; 

அமவ மமலசபெவலக் குவிந்திருந்தன.

இந்த வீரைச் பசேயமலயும் ஆயின பகவமடமயயும் 

இமணத்து ஒரு பெவட்டுப் பெவடினர், சமவசியவர்.

“மணிகமளப் பெதித்த அணிகலனகமள அணிந்த 

ஆய வள்ளசல, நீ வருகறவர்களுக் பகலலவம் 

யவமனகமள அளிக்கறவசய! இப்பெடிக் 

பகவடுத்துக்பகவண்சட இருந்தவல இங்சக 

யவமனக்குப் பெஞ்சேம் வந்து விடவசதவ? அலலது 

உன நவட்டில மட்டும் ஒரு பபெண் யவமன 

கருவுற்றவல ஓர் ஈற்றுக்குப் பெத்துக் கனறுகமளப் 

சபெவடுசமவ! வருகற புலவர்களுக்கும் 

பெவணர்களுக்கும் இனிய முகத்சதவடு நீ 

வழங்குகற யவமனகமளக் கனக்குப்பெண்ண 

முடியுமவ? நீ பகவங்கர்கமள பவனறு சமல 



கடலுக்கு ஒட்டினசபெவது அவர்கள் களத்திசல 

சபெவட்டுச் பசேனற சவலகமளத்தவன எண்ண 

முடியவபதனறு நிமனத்சதன. அவற்மறயவவது 

எண்ணி விடலவம் எனறு சதவனறுகறது. நீ 

பகவடுக்கும் யவமனமயக் கணக்குப்பெண்ண 

முடியவது சபெவல இருக்கறசத!' எனறு 

சுமவபெடப் பெவடினவர். ஒரு சேமயம் யவசரைவ 

முனிவர் ஆயினிடம் வந்தவர். அவர் ஒரு நீல 

ஆமடமய ஆயினிடம் பகவடுத்து, "இது மிகவும் 

புனிதமவனது; கடவுள் தனமமமய உமடயது. 

இமத மவத்திருப்பெவர்களுக்கு எலலவ 

வளங்களும் நிமறய உண்டவகும்" எனறு 

பசேவனனவர்.

"தங்களுக்கு எங்சக கமடத்தது?" எனறு சகட் 

டவன வள்ளல.



"நவன கவட்டில தவம் பசேயதுபகவண்டிருந்சதன. 

அப்சபெவது இரைண்டு நவகங்கள் அங்சக 

சசேர்ந்திருந்தன. அவற்றினசமல இந்த நீல ஆமட

இருந்தது. சிறிது சநரைத்தில அமவ 

சபெவயவிட்டன. அவ்வவறு கமடக்கும் ஆமட 

மிகச் சிறந்தபதனறு நவன சகட்டிருக்கசறன."

"இமத நீங்கசள மவத்திருக்கலவசம!"

"துறவியவகய எனக்கு இது எதற்கு? பெலருக்கு 

நலம் பசேயயும் உனனிடம் இருந்தவல சிறந்த 

பெயமன நீயும் அமடவவய; உனனவல பிறரும் 

அமடவவர்கள் எனறு எண்ணி உனக்கு 

வழங்குகசறன."

அமத ஆய பெணிவுடன வவங்கக்பகவண்டவன. 

தக்க இடத்தில அமதச் சசேர்த்துவிட்சடவம் எனற 

உவமகயுடன முனிவர் விமட பபெற்றுச் 



பசேனறவர், பிறருக்குக் பகவடுப்பெது ஆயின 

வழக்கசமயனறி ஒருவரிடமிருந்து ஒனமறப் 

பபெறும் வழக்கம் அவனபெவல இலமல. ஆதலின 

முனிவர் பகவடுத்த ஆமடமய வவங்கக் 

பகவண்டவலும் அவன உள்ளம் 

உறுத்திக்பகவண்சட இருந்தது. அந்தப் புனித 

ஆமடமய மவத்துக் பகவள்ள அவன 

விரும்பெவிலமல. யவருக்கு அளிப்பெது எனறு 

ஆரைவயந்தவன. கமடசியில அவனுமடய 

குலபதயவமவகய சிவபிரைவனுக்கு வழங்க முடிவு

பசேய தவன. மமலசமல உள்ள சகவயிலில 

எழுந்தருளியிருந்த சிவபபெருமவனுக்சக ஆகுக 

எனறு அளித்துவிட்டவன. தவம் பசேயது 

கமடப்பெதவகய அந்த நீல ஆமடமய வழங்க 

இமறவமனயும் தனனிடம் பகவமட 

பபெற்றவமக ஆக்கவிட்டவன ஆய.



இவ்வவறு விளங்கய ஆய அண்டிரைன பெல கவலம் 

புவவர் பெவரைவட்டவும் மக்கள் மதிக்கவும் வவழ்ந்து

இமறவன திருவடிநிழமல அமடந்தவன. 

அவனுமடய மமனவியரும் அவனுடன 

தீப்பெவயந்து உலக வவழ்மவ நீத்தனபரைனறு 

பதரியவருகறது.

அவனது பிரிமவத் தவங்கவமல புலவர்கள் 

துயரைத்தவல வவடினவர்கள். “பெவடும் 

புலவர்களுக்குக் குதிமரையும் களிறும் சதரும் 

நவடும் ஊரும் வழங்குவதில சிறிதும் சேமளயவத 

ஆய இனறு தன மமனவியசரைவடு, 

கவலபனனனும் கண்ணிலலவத பகவடியவன 

பசேலுத்த, சமசலவருலகத்மத அமடந்தவன. 

அவன உடல மமறந்தது. அவனவல நலம் பபெற்ற 

புலவர்கள் தம் சுற்றத்சதவடு பெசியினவல வவடிப் 

பிறருமடய நவடுகமள சநவக்கப் 



புறப்பெட்டுவிட்டவர்கள்" எனறு குட்டுவன 

கீரைனவர் எனற புலவர் பெவடினவர்.

முடசமவசியவர் இப்சபெவது அழவிலமல. துயரைம் 

எலமலக்கு மிஞ்சிப் சபெவயவிட்டது அவருக்கு. 

ஆதலின பித்துப் பிடித்தவர்சபெவல ஆனவர்; 

"அசதவ சகளுங்கள். உங்கள் கவதில அந்த ஒலி 

விழவிலமலயவ? இந்திரைனுமடய 

அரைண்மமனயில முரைசு முழங்குகறசத! ஆய 

அண்டிரைன வருகறவன எனறு வச்சிரைப் 

பெமடமயயுமடய இந்திரைன வவழும் நகரைத்தில 

அவமன வரைசவற்க ஏற்பெவடு நமடபபெறுகறது. 

வவனத்திசல அந்த ஒலிதவன சகட்கறது" எனறு 

பெவடினவர்.



நள்ளி

அவன ஏமழப் புலவன. பெல கவலம் நலல 

உணவினறி வவடிய சுற்றத்சதவடு புறப்பெட்டு 

வந்து பகவண்டிருந்தவன. கண்டீரைம் எனற 

நவட்டில உள்ள சதவட்டி எனனும் மமலமயச் 

சேவர்ந்த வழியில அவர்கள் நடந்து 

பகவண்டிருந்தவர்கள். புலவனது இமடயில 

அழுக்கு ஆமட இருந்தது. நடக்கமவட்டவமல 

அவன ஒரு பெலவமரைத்தடியில அமர்ந்தவன. 

மற்றவர்களும் அப்பெடிசய உட்கவர்ந்தவர்கள்.

சிறிது சநரைத்தில விலலும் அம்பும் உமடய வீரைன 

ஒருவன வந்தவன. பசேலவம் நிரைம்பிய 

வவழ்க்மகமய உமடயவன அவன எனபெமத 

அவன சதவற்றம் கூறியது. அவன புலவமனயும் 



அவமனச் சசேர்ந்தவர்கமளயும் கண்டவன. 

அவர்கள் நிமலமய ஒரு கணத்தில உணர்ந்து 

பகவண்டவன. அவமனக் கண்டவுடன புலவன 

மகமயக் குவித்துக்பகவண்சட எழுந்தவன. 

"அப்பெடிசய இருங்கள்" எனறு மகமயக் கவித்து 

இருக்கச் பசேயதவன வீரைன. அவனுடன 

சவட்மடக்கு வந்த கவமளயர்கள் இனனும் 

வந்து சசேரைவிலமல. அதற்குள், அவசன தன 

மகயவல தீமயக் கமடந்து மூட்டினன. தவன 

பகவனற மவனின தமசேமய அதிசல வவட்டிப் 

பெதம் பசேயது, "பெவவம்! நீங்கள் மிகவும் பெசியுடன 

இருக்கறீர்கள். இமத உண்ணுங்கள்" எனறு 

பகவடுத்தவன. அந்தப் பெசிக்கு அது அமுதமவக 

இருந்தது. புலவனும் பிறரும் வயிறு நிமறய 

உண் டவர்கள். அவன அருகல இருந்த 

அருவியிலிருந்து நீர் பகவண்டு வந்து அளித்தவன. 



அமதக் குடித்துத் தவகம் சபெவக்கக் 

பகவண்டவர்கள்.





புலவன அந்த வீரைனிடம் விமட பபெற்றுக் 

பகவண்டவன. அப்சபெவது அவன, "உங்கமளப் 

பெவர்த்தவல புலவமரைப் சபெவல இருக்கறது. 

உங்களுக்கு மனனர்கள் தக்க பெரிசிலகமள 

வழங்குவவர்கள். கவட்டு வவசிகளவகய 

எங்களிடம் உங்களுக்கு வழங்கும் அணிகலன 

யவதும் இலமல. என பசேயவது!" எனறு 

பசேவலலித் தன மவர்பில அணிந்திருந்த சிறந்த 

முத்துமவமலமயக் கழற்றினவன, மகயில 

அணிந்திருந்த கடகத்மதயும் கழற்றினவன. 

அவற்மறப் புலவன மகயில அளித்தவன. 

புலவனுக்கு வியப்புத் தவங்கவிலமல. "நீங்கள் 

எந்த நவட்டவர்?" எனறு சகட்டவன. அந்த வீரைன 

விமட கூறவிலமல. "உங்கள் பபெயமரைத் 

பதரிவிக்கலவசமவ?" எனறு புலவன சகட்டவன. 

அமதயும் பசேவலலவிலமல. புலவன அந்த 

வீரைனது பெரிமவயும் பகவமடமயயும் 



அடக்கத்மதயும் எண்ணி வியந்தபெடிசய 

புறப்பெட்டு விட்டவன. வழியிசல 

வந்தவர்களிடம் அமடயவளம் பசேவலலி, "அந்தக் 

குரிசிமல நீங்கள் அறிவீர்கசளவ?" எனறு 

சகட்டவன. அவர்கள், "அவன தவன இந்தத் 

சதவட்டி மமலக்குத் தமலவன; கண்டீரைக் சகவப் 

பபெருநள்ளி" எனறவர்கள். அமதக் சகட்டு 

அயர்ந்து சபெவனவன புலவன.

இவ்வவறு ஓர் அழகய வரைலவற்மற அமமத்து 

வனபெரைணர் நள்ளிபயனனும் வள்ளமலப் 

பெவரைவட்டி ஒரு பெவடல பெவடியிருக்கறவர். அந்தப் 

புகழுக்கு உரிய நள்ளிபயனனும் வள்ளல 

கண்டீரை நவட்டின தமலவன. அந்த நவட்டில 

முலமல நிலமவகய கவடுகள் மிகுதி. அதனவல 

முலமல நில மக்களவகய ஆயரும் அவர்கள் 

கவப்பெவற்றி வரும் பெசுமவடுகளும் அதிகம்.



கவக்மகபெவடினியவர் எனபெவர் பெவடிய பெவடல 

ஒனறு குறுந்பதவமக எனற நூலில இருக்கறது. 

பவளியூர் சபெவயிருந்த தன கணவன இனனும் 

வரைவிலமலசய எனறு ஏங்கக் பகவண்டிருந்தவள் 

ஒரு பபெண்மணி. ஒரு நவள் அவள் வீட்டில 

கவக்மக விடவமல கத்திக் பகவண்டிருந்தது. 

கவக்மக கமரைந்தவல உறவினர்கள் வருவவர்கள் 

எனறு பசேவலவவர். தன கணவன அனறு 

நிச்சேயமவக வருவவன எனறு நம்பி 

எதிர்பெவர்த்திருந்தவள் அவள். அவன 

வந்துவிட்டவன. அவளுக்குக் கமரைகடந்த 

மகழ்ச்சி உண்டவயிற்று. மறுநவள் அவள் தன 

சதவழியிடம், "அந்தக் கவக்மக கமரைந்தமதக் 

சகட்டு நம்பிக்மகசயவடு இருந்சதன. என 

நம்பிக்மக பெயனபபெற்றது. அப்பெடிக் கமரைந்த 

கவகத்துக்கு நவன எனன பசேயயப் சபெவகசறன!” 

எனறவள்.



"நிமறயச் சசேவறு சபெவசடன” எனறு சதவழி 

கூறினவள்.

"சசேவறு? அது எம்மவத்திரைம்? நள்ளிக்கு உரிய 

கவட்டில வவழும் ஆயர்கள் வளர்க்கும் பெல 

ஆக்களின பநயயிசல, பதவண்டியிசல நனறவக 

விமளந்த சசேவற்மறக் கலந்து ஏழு பெவத்திரைத்தில 

அது உண்ணும் பெடி அளித்தவலும் அது பசேயத 

சபெருதவிக்கு ஈடவகவசத" எனறு நனறியறிவுடன 

அந்தப் பபெண் கூறினவள்.

இவ்வவறு ஒரு கவக்மக உதவி பசேயததவகப் 

பெவடியதவல நச்பசேள்மளயவர் எனறு 

இயற்மகயவகப் பபெயர் பகவண்ட அந்தப் 

பபெண்புலவருக்குக் கவக்மக பெவடினியவர் 

நச்பசேள்மளயவர் எனறு பபெயர் நீண்டது. அந்த 

அழகய பெவட்டில அவர் நள்ளிமயயும், 



அவனுமடய கவட்டு வளத்மதயும், அங்சக 

வவழும் ஆயர்கமளயும், அவர்கள் வளர்க்கும் 

பெசுக்கமளயும், அவற்றவல கமடக்கும் பநயயின 

வளப்பெத்மதயும் பெவரைவட்டியிருக்கறவர்,

பபெருந்தமலச் சேவத்தனவர் எனனும் புலவர் ஒரு 

முமற கண்டிரை நவட்டுக்கு வந்தவர். நள்ளியின 

அரைண்மமனயில புகுந்தவர். அங்சக ஓரிடத்தில 

நள்ளியின தம்பியவகய இளங்கண்டீரைக் சகவவும், 

விச்சி மமலக்குத் தமலவனவகய குறுநில 

மனனன தம்பி இளவிச்சிக்சகவவும் 

சபெசிக்பகவண்டிருந்தவர்கள். புலவர் சபெவன 

சபெவது இருவரும் எழுந்து நினறு மரியவமத 

கவட் டினர். புலவர் நள்ளியின தம்பிமயத் 

தழுவிக் பகவண்டு, நனறவக இருக்கருயவ தம்பி?" 

எனறு அனசபெவடு சகட்டவர். ஆனவல 

விச்சிக்சகவவின தம்பிமயத் தழுவவிலமல.



இது கண்டு வருந்திய அவன, "புலவசரை, நீர் 

இவமரை மட்டும் தழுவிக்பகவண்டு எனமனத் 

தழுவவமல இருக்கறீசரை! ஏன?" எனறு 

சகட்டவன.

"இவன குல முதலவர்களும் இவன தமமயனும் 

இவனும் பகவமடயிற் சிறந்தவர்கள்; பெவடும் 

புலவர்களுக்குப் பெரிசில தருபெவர்கள். வீட்டில 

ஆடவர் இலமலயவனுலும் பபெண்கள் பபெண் 

யவமனகமள அலங்கவரைம் பசேயது 

வழங்குவவர்கள்; அவர் இலமல; பிறகு 

வவருங்கள்" எனறு பசேவலவதிலமல. அந்தக் 

குலத்தில பிறந்தவனவதலின இவமனத் 

தழுவிசனன. நீசயவ நனனன வழி வந்தவன. 

புலவர் சவண்டுசகவமளப் புறக்கணித்து 

முமறயினறிப் பபெண்மணக் பகவனறு பெழி 

பூண்டவன அவன. பெவடும் புலவர்கள் வந்தவல 



உங்கள் வீட்டுக் கதவு மூடியிருக்கும். இந்தக் 

கவரைணங்களவல புலவர் கூட்டசம உங்கமளப் 

பெவடுவமத விட்டு விட்டது'"எனறு விமட 

கூறினவர் புலவர்.

அந்தக் குமரைன எனன பசேயவவன பெவவம்! முகம் 

கவிழ்ந்தவன.

இவ்வவறு வழி வழி வந்த வள்ளனமமயிலமல 

விளக்கமுற்றவன நள்ளி; தன பபெயர் பவளியில 

பதரியவமல உதவி புரிபெவன; வலவில வீரைன. 

எழு பபெரு வள்ளலகளில ஒருவமக அவமன 

இனறும் தமிழுலகம் பெவரைவட்டி இனபுறுகறது.
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